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1.- PRESCRIPCIONS ADMINISTRATIVES GENERALS 

 

1.1.- Objecte, abast i disposicions generals 

 

1.1.1.- 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 d'acomplir 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. 

 

 

1.1.2.- Àmbit d'aplicació 

 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció de l’ESTACIÓ DE TRACTAMENT D’AIGUA 

POTABLE (ETAP) D’OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE. 

 

 

1.2.- Descripció de les obres 

 

Les obres consisteixen en la construcció d’una planta de tractament d’aigua potable (ETAP) amb una capacitat de 6.000 m³/dia, a més, 

en projecte contempla la construcció de la conducció d’aigua que ha d’alimentar la planta a través d’una captació al riu Ter. 

 

 

1.2.1.- Captació i conducció 

 

Les obres de la conducció consistiran en: 

 

- Condicionament de l’actual captació a l’inici de la sèquia de la Coromina que alimentava l’antiga fàbrica mitjançant la construcció 

d’una cubeta amb murs de formigó. En aquesta cubeta, per un costat hi entrarà l’aigua de l’assut i per l’altre sortirà a través de la 

canalització que es preveu construir. 

 

- Col·locació d’una conducció amb tubs de formigó armat de DN1000 i DN800, que portarà l’aigua des de l’assut fins a la nova planta 

potabilitzadora. La longitud total d’aquesta conducció es d’uns 780 m. 

Aquesta conducció es col·locarà dins la mateixa sèquia. 

 

- Al llarg de la conducció es preveu construir 11 pous de registre de formigó, a més d’una arqueta de buidat que també servirà com a 

sobreeixidor, i una arqueta de derivació. 

Aquest arqueta de derivació es construirà just en el punt on es produeix el canvi de DN1000 a DN800, que coincideix en el punt on la 

conducció surt de la sèquia per dirigir-se a la planta. Aquesta arqueta permetrà donar cabal a la sèquia aigües avall. 

 

 

1.2.2.- Planta potabilitzadora 

 

La planta potabilitzadora estarà formada per les següents unitats: 

- Bombeig de capçalera 

- Cambra de mescla i floculació 

- Decantador lamel·lar 

- Filtres de sorra 

- Dipòsit d’aigua tractada 

- Sala de bombeig 

- Dipòsit purgues i rentats 

que ens permetran potabilitzar l’aigua procedent del riu Ter, emmagatzemar-la i injectar-la a les diferents xarxes 

d’abastament. 

 

Totes les unitats, excepte els filtes de sorra, seran construïts amb formigó in-situ, i tots ells, tal i com es pot veure en els 

plànols estan construïts a partir de la rasant de la parcel·la, excepte el bombeig de capçalera i els dos dipòsits, que 

estan enterrats. 

 

Sobre el dipòsit d’aigua tractada, es construirà l’edifici d’explotació, que a part de contenir la sala de bombes, s’hi 

ubicarà el magatzem de productes químics, un taller, un laboratori, unes oficines, la sala de BT i uns serveis. 

Aquest edifici serà tot ell prefabricat, mitjançant estructura i tancaments de formigó. 

 

Tots aquests elements constructius es recolzaran en diverses lloses de fonamentació micropilotades degut a les 

característiques del subsòl. 

 

L’àmbit de la parcel·la ocupada és d’uns 5.300 m², que caldrà terraplenar per tal d’augmentar la rasant del terreny uns 

150 cm. La parcel·la s’apuja ja que el nivell actual es troba dins la influència quant el riu es desborda. 

La parcel·la ocupada, tal i com s’indica en els plànols, es preveu deixar-la totalment urbanitzada. 

 

En quant a les instal·lacions i aparells que caldrà instal·lar propiament pel procés de potabilització, hi haurà les següents 

instal·lacions: 

- Aigua potable 

- Aire comprimit 

- Climatització 

- Baixa tensió 

- Alta tensió, amb un transformador i un centre de mesura 

- Sanejament de les aigües pluvials 

- Sanejament de les aigües residuals 

- Veu i dades 

- Vigilància 

- Contra incendis 

- Automatització i control de la planta 

 

 

1.3.- 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 encapçalada per un tècnic titulat competent. La propietat participarà en la 

Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 
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Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, 

podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 

 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

 

- Els plànols del projecte. 

 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

 

- Els quadres de preus. 

 

- El preu i termini d'execució contractats. 

 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per la propietat. 

 

- Les modificacions d'obra establertes per la propietat. 

 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

 

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

 

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la definició de les obres i de la seva execució 

per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

 

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell 

mateix. 

 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 

 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que estableix aquest Plec, el que estableix 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 amb la seva definició o amb 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 les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, perpart 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 de l'acompliment dels Programes, 

posant-se 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 d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prèviament  a la seva recepció per la 

propietat. 

 

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a la propietat 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 el Plec de 

Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació  de les relacions entre ambdós en allò referent a 

les operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o 

rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista 

sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per la propietat. 

 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció 

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 decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui 

encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 

 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no s'executin d'acord amb les 

prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

 

 

1.4.- Desenvolupament de les obres 

 

1.4.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig 

 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de 

replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació 

de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i 

característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter 

d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de 

la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.  

 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys 

afectats. 

 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra 

de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els 

mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 
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La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

 

 

1.4.2.- 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 la Direcció 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, que fixarà la Direcció d'Obra, a 

la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al 

Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions 

adoptades. 

 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les modificacions que calguin per a que es 

mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als 

parcials d'execució de les obres. 

 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, 

qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà 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 a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual precisa rebre la contestació per a 

que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició 

formulada. 

 

 

1.4.3.- Programes de treballs 

 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. Aquest programa de treball serà 

aprovat per la propietat al temps i en raó del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de la propietat. 

 

El programa de Treball comprendrà: 

 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris constructius les activitats, lligams 

entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 

 

b) 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 l'acompliment del  programa. 

 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba cada màquina al  temps de 

formular el programa i de la data en que estarà a   l'obra així com la justificació d'aquelles característiques  per a realitzar conforme a 

condicions, les unitats d'obra  en  les quals  s'hagin d'emprar i les capacitats per a as-segurar l'acompliment del programa. 

 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de    l'obra, expressant on es troba el personal superior, mitjà  i especialista quan es 

formuli el programa i de les dates   en que es trobi a l'obra. 

 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  mensuals  de subministres,  previsió de la    situació i quantia dels 

emmagatzematges. 

 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la seva reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de 

llicències per això. 

 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost d'obra que cada mes es farà 

concret, 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. 

 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 

 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la contractació, sempre que, per 

modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, la propietat ho cregui 

convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en  la 

seva redacció. 

 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui 

convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que li 

dicta la Direcció d'Obra. 

 

 

1.4.4.- Control de qualitat 

 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en qualsevol moment, havent el 

Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials o mètodes de treball 

utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, 

seran tractades a elecció de la propietat, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o 

acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, 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 arreglament a tercers, per compte del Contractista. 

 

La Direcció 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, està obligat a donar quantes facilitats es 

necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a cap indemnització per al Contractista. 
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Les despeses en assaigs i control de materials i execució de les obres aniran a compte del Contractista,  entenent-se que el 

seu cost es troba implícit en cadascun del preus unitaris del Quadre de Preus núm. 1 del projecte, i no  sobrepassaran el dos 

per cent (2%) del Pressupost d’Execució Material. Aquest Control és l’autocontrol  que haurà d’efectuar el Contractista 

ineludiblement i el seu import serà íntegrament assumit pel Contractista. 

 

 

1.4.5.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 

 

El Contractista és 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 de la Direcció 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 per la Direcció 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'aquella 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 per a 

l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

 

 

1.4.6.- Informació a preparar pel contractista 

 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció 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 per la Direcció 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 tingut que prendre 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, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva ocultació. 

 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la 

col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 

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 que qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del 

Contractista. 

 

 

1.4.7.- 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 carretera 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.  

 

1.4.8.- Seguretat i salut  al treball 

 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en 

la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

 

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti 

"L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  

 

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 

 

 

1.4.9.- 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 mode que només s'afecti la 

vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors 

per rebaixar la pol·lució fònica. 

 

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 de 

la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que 

aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 

 

 

1.4.10.- Abocadors 

 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la 

comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

 

 

1.4.11.- 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 

Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de 

les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 

 

 

1.5.- Amidament i abonament 

 

1.5.1.- Amidament de les obres 

 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de 

les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 
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El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista 

està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les 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 qual cor- a acceptar les decisions de l'Administració sobre el particular. 

 

 

1.5.2.- Abonament de les obres 

 

1.5.2.1. Preus unitaris 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució 

Material de cada unitat d'obra. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no 

podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o 

omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma 

real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions 

necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, 

etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document 

merament informatiu. 

 

1.5.2.2. Altres despeses per compte 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 limitadora. 

 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a 

l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat 

dins de les   obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i  energia elèctrica necessaris per a les 

obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències observades i posades de  manifest pels corresponents 

assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 

 

 

 

1.6.- Classificació del contractista 

 

Atès que el projecte de construcció té un pressupost superior a 120.202,42 € i el promotor es una administració pública, el contractista 

de l’obra haurà de disposar la corresponent classificació segons la CLASSIFICACIÓ D’OBRES DE L’ESTAT. 

 

 

1.7.-  Documents de que consta el projecte  

 

Document núm. 1: Memòria i annexes 

Document núm. 2: Plànols 

Document núm. 3: Plec de condicions 

Document núm. 4: Amidaments i pressupost 

  

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorpora al projecte com interpretació, complement o precisió de les 

seves determinacions. 

 

En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 

El contracte es formalitzarà mitjançant document privat, en general que podrà elevar-se a escriptura pública a petició de qualsevol de 

les parts Facultativa, legal i tècnica, així com plànols i demés documents del projecte, hauran de ser incorporats íntegrament al 

contracte, i per això tant la Propietat com el Constructor, hauran de firmar al peu del present Plec i restants documents del projecte en 

testimoni de que els coneixen i accepten. 

 

No es podrà modificar cap Condició General o Particular sense l'aprovació de la Direcció. 

 

 

1.8.-  Adjudicació 

 

Seran responsabilitat de l'adjudicatari, realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, dels serveis 

afectats.  

 

També haurà de mantenir durant l'execució de les obres i reposar a la finalització, les servituds afectades, essent aquests treballs a 

càrrec de l'adjudicatari. 

 

L'adjudicatari complirà les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que directament o indirecta siguin necessaris per a la 

construcció de l'obra d'aquest projecte. 

 

Haurà d'arranjar a càrrec seu els serveis públics o privats malmesos i indemnitzar a la persona o propietat que resulti perjudicada. 

 

Haurà d'obtenir tots els permisos i llicències necessaris per a l'execució de les obres. 

 

Així mateix, també són a càrrec de l'adjudicatari la localització i despeses d'utilització dels abocadors. 

 

 

1.9.-  Subcontractes 

 

El contractista podrà subcontractar les tasques o parts d’obra que ell cregui convenint o necessari, complint i respectant les condicions 

d’aquest Plec de Condicions. La subcontractació no l’eximeix de la responsabilitat que ha adquirit al contractar l’obra. 

La relació de la D.F. o de la propietat serà sempre amb el contractista d’origen. 
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1.10.-  Danys a tercers i accidents de treball 

 

La senyalització de les obres, accessos i zones de les rodalies que l'adjudicatari haurà d’instal·lar, hauran de complir el Codi de 

Circulació vigent i les Normes de Senyalització de Carreteres d'Obres.  

 

Aquesta senyalització s'haurà de mantenir en perfecte estat de conservació, mentre duri la seva funció i es mantindrà a una distància 

dels dos extrems en el quals s'executen les obres, de la manera que indiqui el Tècnic Director. 

 

Els accidents o danys que es produeixin, que es puguin imputar a l'obra o a la seva senyalització; seran responsabilitat de l'adjudicatari, 

sense que una prèvia autorització de la senyalització i mesures adoptades, excusin l'adjudicatari d'aquesta responsabilitat. 

 

 

1.11.-  Causes de rescissió de contracte 

 

L' incompliment de les prescripcions contractuals per part de l'empresa adjudicatària pot ser causa per a la rescissió del contracte. 

 

 

1.12.-  Assegurances 

 

El contractista estarà obligat a presentar en el moment de l'inici de les obres, degudament formalitzada, una PÒLISSA 

D'ASSEGURANCES A TOT RISC de la construcció pel període d'un any a comptar des de la signatura del contracte i que cobreixi la 

totalitat de les obres. 

 

 

1.13.- Obligacions i drets del contractista 

 

Inici de l'obra: 

El Constructor avisarà per escrit o per carta certificada, amb suficient antelació, l'inici de les obres. El Tècnic Director en cas que això 

no passi, declina tota la responsabilitat sobre l'obra, poden ser suficient motiu per renunciar a aquesta a part de l'acció judicial que es 

desprengui de l'acta. 

 

Oficina: 

El Contractista tindrà en una oficina tots els plànols del projecte i detalls de l'obra que successivament se li vagin facilitant. S'obliga a 

tenir també un joc del Plec de Condicions i Amidaments. El Contractista disposarà dels mitjans necessaris per a realitzar assaigs d'obra 

sol·licitats per la Direcció Facultativa, i en el moment que aquesta ho ordeni. 

 

Del personal tècnic: 

Si el Tècnic Director ho creu convenient el Constructor nomenarà i pagarà al seu càrrec, un  tècnic que portarà la direcció tècnica de 

l'obra, en representació del Constructor, tot això sense perdre l'obligació d'haver de tenir inexcusablement en tota l'obra, un encarregat 

d'obra. 

 

Subjecció als plànols i ordres: 

El Contractista ha de realitzar els seus treballs, subjectant-se en tot als plànols, memòria i ordres, facilitats per la Direcció Facultativa, 

no podent realitzar canvis mentre no compti amb el consentiment per part del Tècnic Director. D'aquesta manera realitzarà canvis que 

el Tècnic Director cregui oportú introduir per al bon funcionament de l'obra o la seva millor solució. Si aquests canvis signifiquen una 

variació del pressupost acceptat, es facultaran a part, d'acord amb els preus unitaris que autoritzi el Tècnic Director. 

 

Conservació d'accessos: 

El Contractista tindrà cura dels accessos que es precisin per al desenvolupament de l'obra, construint els necessaris, i restituint els que 

han estat deteriorats en el transcurs de l'obra. 

 

Normes de seguretat i salut: 

Són obligacions inexcusables del Constructor, l'estricte compliments i observació de les disposicions contingudes en "Reial Decret 

1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE núm. 

257, de 25 d’octubre de 1997). Accidents de Treball i altres requisits exigibles en drets per al funcionament d'aquestes indústries i en 

especial el que la legislació social  exigeixi. Haurà d'assegurar-se que cada treballador tingui l'escaient qualificació professional i 

experiència de l'encarregat d'aquesta. 

 

Mitjans auxiliars: 

El Constructor tindrà l'obligació de vigilar la seguretat dels mitjans auxiliars, bastides, apuntalaments, cintres, entibats, cinturons de 

seguretat i tanques de protecció, així com la responsabilitat total de les maquinàries i eines que s'emprin a l'obra. 

Tindrà cura de les càrregues provisionals derivades de l'obra, com l'apilonament dels materials de construcció que no afectin a l'obra. 

 

Del compliment del pla de l'obra: 

El Constructor està obligat a complir el pla de l'obra sota la supervisió del Tècnic Director. El seu incompliment sense causa justificada, 

és motiu suficient per a recusar el constructor i rescindir el contracte. 

Replanteig: 

El Contractista efectuarà el replanteig de l'obra, sota la supervisió de la Direcció Facultativa. Es imprescindible per a continuar l'obra 

que aquesta replanteig sigui acceptat com a vàlid pel Tècnic Director. 

 

Recusació del personal: 

Remetre's al punt 3 del següent apartat 1.2.2. 

 

Obra mal executada: 

El Contractista haurà d'enderrocar tota obra que no s'ajusti als plans o a les ordres donades per la Direcció Facultativa, i construir-la de 

nou al seu càrrec amb el que indica el Tècnic Director. 

Acceptació de mostres: 

El Contractista està obligat a presentar mostres de tots els materials que demani el Tècnic Director, així com conservar-les en tot 

moment per a la seva comparació. 

 

Assegurances socials: 

El Contractista haurà de tenir contractat d'acord amb la legislació vigent tot el personal, assegurances socials, etc., essent d'ell la 

responsabilitat de l'incompliment d'aquesta norma. 

 

Presència a l'obra: 

El Constructor haurà de presentar-se a l'obra sempre que la Direcció Facultativa el convoqui, amb la deguda antelació. En cas de no 

compareixença el Tècnic Director ho farà constar en el "Llibre d'Ordres" i prendrà les decisions que cregui convenients sense poder 

recusar-les després el Constructor. 

 

Obres ocultes: 

El Constructor haurà d'avisar a la Direcció de les Obres, amb la deguda antelació de l'execució de les parts de l'obra que han de 

quedar ocultes, fonaments, armadures, etc. 

 

Conservació de l'obra: 

Està obligat a conservar en bon estat i sense deteriorament l'obra que s'està executant. 

 

Tracte amb industrials: 
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Si no s'especifica el contrari, el contracte d'adjudicació, el Contractista és el responsable davant de la Direcció Facultativa i davant del 

Propietari, dels industrials que intervinguin a l'obra. 

 

Drets del Constructor: 

El Constructor té dret a demanar al Tècnic Director, totes les dades, plànols, memòries, que precisi per a una correcta execució de 

l'obra. 

 

 

1.14.-  Facultats de la Direcció d’Obra 

 

El que s'esmenta en el Plec de Condicions i no en els plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si estes exposat en els 

documents. 

  

En cas de contradicció entre els plànols i el Plec de Condicions, de detalls de l'obra o la seva descripció errònia que siguin 

indispensables per a l'execució de l'obra, hauran de ser executats seguint les directrius esposades en la Memòria d'aquest Projecte. 

 

En cas que no es tractin en la Memòria aquests aspectes de l'obra es realitzarà segons l'ús i el costum prèvia autorització de la 

Direcció Facultativa. 

 

Els treballs s'executaran sota les ordres de la Direcció Facultativa, que estarà a càrrec del Tècnic designat pel Promotor. 

 

Obligacions, drets i responsabilitats: 

El Tècnic Director, té autoritat plena per a la interpretació dels projectes, modificacions necessàries d'aquests i els seus detalls 

complementaris. El Tècnic Director, sota la seva personal responsabilitat, podrà imposar el seu criteri en tots els aspectes de l'execució 

de l'obra, fins i tot en aquells reservats a altres Tècnics, que podran exigir que se'ls formalitzi per escrit les ordres en aquest sentit. 

 

També té obligació de desenvolupar tots els treballs, càlculs, plànols, etc., que es precisin per poder realitzar correctament l'obra, 

visitar-la amb una freqüència apropiada al ritme de la construcció de forma que conegui perfectament totes les etapes, així com 

d'informar al consistori de la seva marxa. 

 

La responsabilitat del Tècnic Director es deriva de les solucions donades pels imprevistos o canvis a l'obra, dels complements de 

definició del projecte i de les dades i documents subministrats per efectuar els tràmits legals i administratius que l'obra comporta. 

 

S'exceptuarà de la responsabilitat del Tècnic aquella que es derivi d'un canvi d'ús, realitzat sense el seu coneixement i consentiment i 

les modificacions posteriors al certificat final de l'obra. Tampoc és responsable el Tècnic Director de l'incompliment de les normes de 

seguretat adoptades. 

 

Acceptació dels materials: 

El Tècnic Director, pot no acceptar els materials emprats a l'obra, si al seu criteri, no s'adapten a allò especificat en el Plec de 

Condicions, estan mal executades o presenten vicis. 

 

Refús del personal: 

El Tècnic Director al seu criteri, ordenarà al contractista que separi de l'obra al personal que, amb la seva actitud posi traves a la bona 

marxa dels treballs. 

 

Obra mal executada: 

El Tècnic Director, obligarà al constructor a efectuar les demolicions que cregui necessàries, ja sigui en el curs de l'execució o 

finalment, si adverteix vicis ocults, mala realització o solucions no acceptades per ell a l'obra. Aquestes parts seran reconstruïdes 

d'acord amb allò contractat i tot això a expenses del Constructor. 

 

Recepció de l'obra: 

El Tècnic Director, no acceptarà cap recepció total o parcial de l'obra, si no s'ha executat d'acord a allò ordenat o adverteix vicis en 

aquesta. 

 

Visites d'obra: 

El Tècnic Director, podrà visitar l'obra en qualsevol moment podent exigir la presència de qualsevol Tècnic que hi intervingui així com la 

del propietari. 

 

Llibre d'ordres: 

El Tècnic Director, podrà exigir l'existència d'un llibre d'ordres on anotarà les que cregui convenients per a bona marxa de l'obra i en 

definitiva, totes les que cregui necessàries perquè els treballs es portin a fi, d'acord i en harmonia amb els documents del projecte. 

 

 

1.15.-  Començament, ritme, plaç i condicions generals d’execució de les obres 

 

L'adjudicatari haurà de sotmetre a l'aprovació de la Direcció d'Obra, abans de l'inici de les obres, un Pla d'Obra amb especificació dels 

terminis parcials de les diferents unitats d'obra compatibles amb el termini total d'execució. 

 

Un cop aprovat aquest Pla, s'incorporarà al Plec de Condicions del Projecte, adquirint per tant, caràcter contractual. 

 

El Contractista presentarà, així mateix, una relació completa dels Serveis i maquinària que es compromet a utilitzar en cadascuna de 

les etapes del Pla, quedant adscrits a l'obra aquests mitjans, sense que el Contractista els pugui retirar si manca l'autorització del 

Promotor. 

Si per circumstàncies d'ordre tècnic o facultatiu, el Tècnic Director estima convenient establir algunes variants al Pla d'Obra, el 

Contractista o Industrial adjudicatari es subjectarà a aquestes ordres. 

 

 

Aquests assaigs al menys consistiran en Proctor i densitats dels terraplens, Proctor i densitats de la capa de sub- base i assaigs de 

qualitat dels tractaments superficials. 

 

 

1.16.-  Obres defectuoses 

 

El contractista, com és natural, ha d’utilitzar materials que compleixin les condicions generals exigides en el Plec de Condicions, i 

realitzar tots els treballs contractats d’acord amb l’especificat en aquest document. 

Es per això que fins que no es faci la recepció definitiva de l’obra, el contractista és l’únic responsable de l’execució dels treballs que ha 

contractat i de les faltes i defectes que en l’obra pugin existir, per la seva mala execució o per la mala qualitat dels material utilitzats o 

aparells col·locats, sense que pugui servir d’excusa, ni li atorgui dret algun, la circumstancia de que l’Arquitecte, Enginyer o els seus 

auxiliars, no li hagi cridat l’atenció, ni tampoc el fet de que hagin estat valorades les certificacions parcials de l’obra, que sempre es 

suposa que s’eleven y abonen a bon compte. Així mateix ser d’us responsable la correcta conservació de les diferents parts de l’obra, 

una vegada executades, fins al seu lliurament. 

Com a conseqüència de l’anterior exposat, quant l’Arquitecte, Enginyer o els seus representats en l’obra avisin de vicis o defectes en 

els treballs efectuats, o que les materials empleats no reuneixin les condicions fixades, ja sigui durant el curs de l’execució dels treballs 
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o finalitzats aquests i abans de verificar-se la recepció definitiva, es podrà disposar que les aparats defectuoses siguin demolides i 

reconstruïdes d’acord amb el fixat i en tot ell exposat en el contracte. 

El suposat de que la reparació de l’obra, d’acord amb el projecte, o la seva demolició, no fos tècnic possiblement, s’actuaria sobre la 

devaluació econòmica de les unitats en qüestió, en quantia proporcional a la importància dels defectes i en relació al grau d’acabat de 

l’obra. 

En el cas de la reiteració en l’execució de les unitats defectuoses, o quant aquestes siguin de gran importància, la propietat podrà 

optar, previ assessorament de la D.F., per a la rescissió del contracte sense perjudici de les penalitzacions que pugui imposar el 

contractista amb concepte d’indemnització.  

 

 

1.17.-  Recepció de les obres 

 

Llei 13/1995 de Contractes de les Administracions Públiques 

 

Article 111. Compliment dels contractes i recepció 

 

111.2. En tot cas, la constatació del compliment exigeix per part de l’Administració un acte formal i positiu de recepció o conformitat 
dins el mes següent a aquell en què s’ha produït el lliurament o la realització de l’objecte del contracte.  A la intervenció de 
l’Administració corresponent, li ha de ser comunicat l’acte, quan aquesta comunicació sigui preceptiva, per tal que hi pugui 
assistir potestivament en les seves funcions de comprovació de la inversió. 

 

Article 147. Recepció i termini de garantia 

 

147.1 A la recepció de les obres a la seva terminació, als efectes establerts en l’article 111.2, hi ha de concórrer un facultatiu 
designat per l’Administració representant d’aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el contractista, 
assistit, si ho considera oportú, del seu facultatiu. 

147.2. Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el funcionari tècnic designat per l’Administració 
contractant i representant d’aquesta les ha de donar per rebudes, de la qual cosa cal aixecar l’acta corresponent. A partir de 
llavors comença el termini de garantia. 

 

 

1.18.-  Període de prova o garantia 

 

La Direcció de l'Obra realitzarà o ordenarà totes les proves i assaigs dels materials, mecanismes, instal·lacions, aparells i obra 

executada, que estimi necessaris per a la comprovació de les condicions que han de complir. 

 

Les despeses que s'originin seran a compte del Contractista, fins a un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra. 

 

 

1.19.-  Condicions de caràcter econòmic 

 

1.19.1.-  Garanties 

El termini de garantia serà a càrrec del contractista el qual queda fixat en un any, comptant a partir de la data de recepció provisional. 

Durant aquest termini, la conservació i reparació de les obres que especifica el contracte, corren a càrrec del contractista. 

 

1.19.2.-  Preus contradictoris 

Quant el contracte estigui tancat i es detectin preus contradictoris és seguiran els fixats segons el projecte sempre notificant-ho a la 

D.F., en cas contrari es notificarà a la D.F. per tal de prendre les mesures correctores. 

 

 

1.19.3.-  Valoració, mesura i abonament dels treballs 

Els amidaments i abonaments de les obres s'efectuaran seguint les unitats d'obra fixades en el Pressupost, document núm. 4. 

Aquests amidaments els realitzarà periòdicament la Direcció, podent presenciar el Contractista o el seu delegat la realització d'aquest. 

 

1.19.4.-  Revisió de preus 

L'adjudicatari no tindrà dret a revisió de preus, per cap motiu ni concepte, llevat que el Plec de Condicions Econòmic - Administratives, 

disposi el contrari. 

 

1.19.5.-  Penalitzacions 

Les penalitzacions es fixaran quant és firmi el contracte entre la propietat o el seu representat legal i el contractista. Les penalitzacions, 

acceptades per ambdues parts, seran notificades a totes les parts implicades i a la D.F. 

 

1.19.6.-  Assegurances i conservació de les obres 

El contractista estarà obligat a presentar en el moment de l'inici de les obres, degudament formalitzada, una PÒLISSA 

D'ASSEGURANCES A TOT RISC de la construcció pel període d'un any a comptar des de la signatura del contracte i que cobreixi la 

totalitat de les obres. 

 

 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Doc. núm.: 3 - PLEC DE CONDICIONS 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 10 

2.- PRESCRIPCIONS GENERALS DELS MATERIALS 

 

B0                 MATERIALS BÀSICS                                                                                                                 

B01                LÍQUIDS                                                                                                                          

B011               NEUTRES     

                                                                                                                      

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de 

formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les 

especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin 

afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta 

algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 

     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per 

determinar: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors. 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la 

realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el compliment de les 

especificacions de l'article 27 de la EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per l'amasat ni pel curat. 

 

 

B03                GRANULATS                                                                                                                        

B031               SORRES                                                                                                                           

 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la 

construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

     - De pedra calcària 

     - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements 

justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 
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- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se 

n'extraguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que 

continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de la EHE. A més, els que provinguin de formigons 

estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de 

requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de la EHE. 

 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  

reciclat 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui 

una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 

Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un 

anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat 

de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és 

àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 

 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en 

pes 

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes 

     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes 

Valor blau de metilè(UNE 83-130): 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Doc. núm.: 3 - PLEC DE CONDICIONS 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 12 

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions mes desfavorables 

que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o 

corrents d'aigua. 

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els 

assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l'us al que es pretén destinar. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, 

sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 

terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

Decret Legislatiu  1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat per el subministrador, en el que hi han 

de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de la EHE 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre:  

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o 

sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Doc. núm.: 3 - PLEC DE CONDICIONS 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 13 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1. 

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d'impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un 

control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de la EHE. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos 

d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les 

especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de la EHE. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar l'execució 

de comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per 

comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la 

conformitat de les especificacions: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133). 

- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per 

realitzar els assaigs corresponents. 

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les 

condicions exigides. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a 

la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 

- 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació de 

l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder 

realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o 

illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els 

fins. 

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de 

formigó d'ús no estructural. 

 

 

B033               GRAVES                                                                                                                           

 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 

- Material per a drenatges 

- Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 

- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una planta legalment autoritzada per al 

tractament d'aquests residus 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

- De pedra calcària 

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents: 

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 

- Granulats reciclats provinents de formigó 

- Granulats reciclats mixtes 

- Granulats reciclats prioritariament naturals 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements 

justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 
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- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se 

n'extraguessin. 

CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies 

estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no 

hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de la EHE. A més, els que provinguin de formigons 

estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de 

requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de la EHE. 

 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions mes desfavorables 

que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o 

corrents d'aigua. 

 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. 

Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 

 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 

Contingut de formigó:  > 95% 

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 

- Protecció de cobertes 

- Bases i subases de paviments 

 

GRANULATS RECICLATS MIXTES: 

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3. 

Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons en massa 

 

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó. 

Ús admissible: 

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 

- Per a confecció de formigons 

- Per a drens 

- Per a paviments 

- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 

 

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 

Contingut de silicats inestables:  Nul 

Contingut de compostos fèrrics:  Nul 

 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  

reciclat 

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents dimensions: 

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o armadura 

que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 

     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 

     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), 

amb TMA < 0,33 del gruix mínim 

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior. 

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 

- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Doc. núm.: 3 - PLEC DE CONDICIONS 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 15 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):  

- Granulats naturals <= 1% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 

- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 

- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 

Contingut de ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a 

granulats gruixuts. 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Reactivitat: 

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 

Absorció d'aigua: 

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un 

anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat 

de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és 

àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que 

continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE 

 

GRAVA PER A DRENATGES: 

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de 

presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 

5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del 

sistema de drenatge. 

Plasticitat:  No plàstic 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 

Condicions generals de filtratge: 

- F15/d85:  < 5 

- F15/d15:  < 5 

- F50/d50:  < 5 

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar) 

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 

- F60/F10:  <20 

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 

- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 

- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 

- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 

- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes. La més 

gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així 

successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors, 

s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm. 

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions generals 

de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 

0,1 mm > F15 > 0,4 mm 

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 

- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 

- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 

- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502). 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
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Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot 

durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

 

GRAVA PER A DRENATGES: 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura 

como anejo a esta Orden. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 

 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

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

Decret Legislatiu  1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat per el subministrador, en el que hi han 

de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de la EHE 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre:  

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o 

sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1. 

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d'impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les 

especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons. 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un 

control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de la EHE. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos 

d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les 

especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de la EHE. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar l'execució 

de comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per 

comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la 

conformitat de les especificacions: 

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133) 

- Partícules toves (UNE 7134) 

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 

- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
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- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran 

els següents assaigs d'identificació del material: 

     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)  

     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)  

     - Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)  

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir: 

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d'identificació del material 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a 

l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar 

l'ús del material corresponent en l'execució del reblert. 

 

\ 

 

B037               TOT-U                                                                                                                            

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tot-u natural 

- Tot-u artificial 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no 

hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 

A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions possibles més 

desfavorables. 

No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl o 

corrents d'aigua. 

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat 

de la capa. 

 

TOT-U NATURAL: 

Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua, que s'utilitza com a capa de ferm. Els materials que el formin 

procediran de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o de mescla d'ambdós.  

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 

+------------------------------------------------+ 

¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 

¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 

¦ 933-2 (mm) ¦       ZN40     ZN25     ZN20      ¦ 

¦------------¦-----------------------------------¦ 

¦     50     ¦       100      --       --        ¦ 

¦     40     ¦      80-95     100      --        ¦ 

¦     25     ¦      60-90    75-95     100       ¦ 

¦     20     ¦      54-84    65-90    80-100     ¦ 

¦      8     ¦      35-63    40-68    45-75      ¦ 

¦      4     ¦      22-46    27-51    32-61      ¦ 

¦      2     ¦      15-35    20-40    25-50      ¦ 

¦    0,500   ¦       7-23     7-26    10-32      ¦ 

¦    0,250   ¦       4-18     4-20     5-24      ¦ 

¦    0.063   ¦       0-9      0-11     0-11      ¦ 

+------------------------------------------------+ 

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 

933-2). 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 

- T00 a T1:  > 35 

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 

- Vorals de T3 i T4:  > 25 

Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:  > 30 

Plasticitat (UNE 103104): 

- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 

- T4: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 

- Vorals sense pavimentar: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 

- Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: 
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     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 

 

TOT-U ARTIFICIAL: 

El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta autoritzada legalment per el 

tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 

Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig, sempre que 

compleixin amb les prescripcions tècniques exigides. 

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins d'un dels fusos següents: 

+------------------------------------------------+ 

¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 

¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 

¦ 933-2 (mm) ¦       ZA25     ZA20     ZAD20     ¦ 

¦------------¦-----------------------------------¦ 

¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 

¦     25     ¦      75-100    100      100       ¦ 

¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 

¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 

¦      4     ¦      26-45    31-54    14-37      ¦ 

¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 

¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 

¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 

¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 

+------------------------------------------------+ 

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 

933-2). 

Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 

- Trànsit T0 a T2:  < 30 

- T3, T4 i vorals:  < 35 

Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions: 

- Trànsit de T00 a T2:  > 40 

- Trànsit T3, T4 i vorals:  > 45 

Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:  > 40 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 

- T00 a T1:  > 40 

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 

- Vorals de T3 i T4:  > 30 

Plasticitat: 

- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 

- Vorals sense pavimentar: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 

Coeficient de neteja (Annex C de la UNE 146130):  < 2 

Si el material prové de reciclatge d'enderrocs (condicions addicionals): 

- Inflament (NLT-111):  < 2% 

- Contingut de materials petris:  >= 95% 

- Contingut de restes d'asfalt:  < 1% en pes 

- Contingut de fusta:  < 0,5% en pes 

Composició química: 

- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que  

  el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment:  < 0,5% 

- A la resta:  < 1% 

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir: 

- Expansivitat (UNE EN 1744-1):  < 5% 

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: 

- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1):  Nul 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de 

Carreteras. 

 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

Decret Legislatiu  1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es 

realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 

     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),  

     - Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 

     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 

- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 

     - Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 

     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 

     - Humitat natural (UNE EN 1097-5) 

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 

     - Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE-EN 1097-2) 

     - Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum executat és menor. 

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment homogenis, 

o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius. 
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OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL: 

Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es 

realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 

- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 

     - Índex de llenques (UNE EN 933-3) 

     - Partícules triturades (UNE EN 933-5 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús 

del material corresponent. 

 

\ 

 

B03D               TERRES                                                                                                                           

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Terra seleccionada 

- Terra adequada 

- Terra tolerable 

- Terra sense classificar 

 

TERRA SENSE CLASSIFICAR: 

La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la partida d'obra on intervingui o, 

si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF. 

 

TERRA SELECCIONADA: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2% 

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 

Mida màxima :  <= 100 mm 

Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 

o en cas contrari, ha de complir: 

- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 

- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 

- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 

- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 

- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 

Índex CBR (UNE 103502): 

- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3 

 

TERRA ADEQUADA: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1% 

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 

Mida màxima :  <= 100 mm 

Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 

Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 

Límit líquid (UNE 103103):  < 40 

Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 

- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 

Índex CBR (UNE 103502): 

- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 

- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20 

 

TERRA TOLERABLE: 

Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101): 

- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 

- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2% 

Contingut guix (NLT 115):  < 5% 

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 

Límit líquid (UNE 103103):  < 65% 

Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 

- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 

Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 

Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 

Índex CBR (UNE 103502): 

- Nucli o fonament de terraplè  >= 3 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de 

procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS 

Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, 

es realitzaran amb una freqüència de 1 cada 5.000 m3 els següents assaigs d'identificació del material: 

- Assaig granulomètric (UNE 103101) 

- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104) 

- Matèria orgànica (UNE 103204). 

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 

- Assaig CBR (UNE 103502) 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS 

Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es 

realitzaran els següents assaigs d'identificació del material cada 2500 m3: 

- Assaig granulomètric (UNE 103101) 

- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 

- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 

- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 

- Assaig CBR (UNE 103502) 

Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501) com a referència al control de 

compactació. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús 

del material corresponent en l'execució. 

 

\ 

 

B05                AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS                                                                                                      

B051               CIMENTS                                                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, 

mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 

que els materials 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 en aquest cas, es procurarà 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. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi 

la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 

estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de 

juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 

 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 

28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons 

aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
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¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i 

CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la 

norma UNE-EN 197-1. 

 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny. 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 

 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-

1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de 

Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns 

blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 

22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de 

Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir 

són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe 

amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de 

hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación 

de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, 

en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y crierios de conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de 

construcció, 

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de 

construcció:  

     - Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE 

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves 

especificacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o 

additiu emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya 

al lliurament. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A 

L'AIGUA DE MAR (MR): 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase de inspecció visual del subministrament 

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de les 

característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs de identificació i, si es el cas, d'assaigs 

complementaris. 

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la requerida. 

Aquesta documentació estarà compresa per: 

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu. 

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar que no 

ha patit alteracions o barreges indesitjades. 

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat 

resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant 

l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal 

de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altre per els assaigs físics, mecànics i químics i l'altre per ser conservada 

preventivament. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment 

sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos 

estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres 

obtingudes de l'acopi existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 

 

\ 

 

B052               GUIXOS                                                                                                                           

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les característiques 

d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres. 

S'han contemplat els tipus de guixos següents: 

- Conglomerants a base de guix 

- Guix per a la construcció en general 

- Guix per a aplicacions especials de construcció 

- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 14-1-1991. 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 

que els materials 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 en aquest cas, es procurarà 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. 

S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

 

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ: 

Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1): 

- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2 

- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2 

- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2 

Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1): 

- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2 

- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2 

- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2 

Temps d'inici d'adormiment: 

- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts 

- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts 

- Guix de designació C6:  > 20 minuts 

Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de designar de la següent manera: 

- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1 

- Referència a la norma EN 13279-1 

- Identificació segons la norma EN 13279-1 

- Resistència a compressió 

 

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat s'han de 

designar de la següent manera: 

- Mitjançant l'expressió “adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con aislamiento térmico/acústico o 

placas de yeso laminado” 

- Referència a la norma EN 14496 

Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat han d'anar 

marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat subministrat amb el 

producte amb les següents indicacions: 

- Referència a la norma europea EN 14496 

- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 

- Data de fabricació i/o data de caducitat 

- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment 

- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ: 

UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y 

especificaciones. 

UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 

 

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante térmico/acústico y placas 

de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

+---------------------------------------------------------------------------------+ 

¦ Producte   ¦             Ús previst               ¦ Característiques  ¦ Sistema ¦ 

¦------------¦--------------------------------------¦-------------------¦---------¦ 

¦            ¦ En parets, envans, sostres, revest.  ¦   Reacció al foc  ¦   3/4   ¦ 

¦  Guix de   ¦ segons procedeixi, p/protecció       ¦-------------------¦---------¦ 

¦construcció ¦ davant del foc d'elements estruct.   ¦                   ¦         ¦ 

¦i conglom. a¦ i/o compartimentació davant del foc  ¦      Altres       ¦    4    ¦ 

¦base de guix¦ en edificis.                         ¦                   ¦         ¦ 

¦  per a la  ¦--------------------------------------¦-------------------¦---------¦ 

¦construcció ¦ En parets, envans, sostres, revest.  ¦                   ¦         ¦ 

¦            ¦ segons procedeixi, en situacions i   ¦       Tots        ¦    4    ¦ 

¦            ¦ usos no mencionats anteriorment      ¦                   ¦         ¦ 

+---------------------------------------------------------------------------------+ 

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera visible (o si no és 

possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a 

mínim: 

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea EN 13279 

- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 

     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe 

          - Reacció al foc 

          - Aïllament directe al soroll aeri 

          - Resistència tèrmica 

     - Característiques a les que s'aplica l'opció “Prestació No Determinada” (PND) 

     - Com alternativa la designació normalitzada 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

+---------------------------------------------------------------------------------+ 

¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Adhesius a ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 

¦base de guix¦ cificacions de reacció al foc      ¦-------------------------------¦ 

¦  p/plaques ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 

¦guix laminat¦--------------------------------------------------------------------¦ 

¦i transform.¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦                     ¦         ¦ 

¦plaques guix¦ nats anteriorment                  ¦ Tots                ¦    4    ¦ 

¦  laminat   ¦                                    ¦                     ¦         ¦ 

+---------------------------------------------------------------------------------+ 

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera visible (o si no és 

possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a 

mínim: 

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea EN 14496 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 

     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe 

          - Resistència a l'esforç tallant 

          - Reacció al foc 

          - Permeabilitat al vapor d'aigua 

          - Resistència a flexió 

          - Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva documentació sobre l'ús previst 

     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable 

     - Com alternativa la designació normalitzada 

 

OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 

Inspecció visual de les condicions de subministrament. 

Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

- Aigua combinada: (UNE 102-032) 

- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102-032) 

- Contingut de sulfats de calci (UNE 102-037) 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102-032) 

- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2) 

- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2) 

- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2) 

- Índex de puresa: (UNE 102-032) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el 

material rebut. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es pot prescindir 

de la presentació dels assaigs de control de recepció. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 

La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la norma europea EN 13279-2. 

 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ: 

No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de garantia del fabricant, d'acord a els assajos de 

tipus inicial i el control de producció realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres 

tretes de l'acopi existent a l'obra. Si un qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'acopi i es faran tots els assaigs 

esmentats a les següents cinc partides que arribin a l'obra. 

 

\ 

 

B053               CALÇS                                                                                                                            

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o 

hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Calç amarada en pasta CL 90 
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- Calç aèria CL 90 

- Cal hidràulica natural NHL 2 

- Cal hidràulica natural NHL 3,5 

- Cal hidràulica natural NHL 5 

 

CALÇ AMARADA EN PASTA: 

Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de consistència 

adequada a l'us a la que es destini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

 

CALÇ AÈRIA CL 90: 

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 

Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 

Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 

Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 

Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 

Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 

- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 

Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 

- Pastes amarades:  Passa 

- Altres calçs: 

     - Mètode de referència:  <= 20 

     - Mètode alternatiu:  <= 2 

Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 

Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 

- Pastes amarades:  45% < h < 70% 

- Altres calçs:  <= 2% 

Requisits de reactivitat i granulometria: 

- Retingut pel tamís de 3 mm:  0% 

- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 

- Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min. 

 

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 

Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 

(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de conservació 

en aigua, segons l'assaig donat en la norma UNE-EN 196-2) 

Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2): 

- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 

- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 

- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid 

transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 

A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves 

característiques. 

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de 

seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad 

UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 

UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 

UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes de construcció:  

     - Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 

Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques. 

A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació: 

- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 

- Referència a la norma UNE-EN 459-1 

- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Designació comercial i tipus de cal. 

- Identificació del vehicle de transport 

- Referència de la comanda 

- Quantitat subministrada 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, 

segell o distintiu de qualitat. 

- Instruccions de treball si fos necessari 

- Informació de seguretat si fos necessària. 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 

de juliol on ha de constar, com a mínim: 

     - Numero identificador del organisme notificat 

     - Nom i adreça del fabricant 

     - Els dos darrers dígits de la data de marcatge 

     - Numero del certificat de conformitat 

     - Referència a la UNE EN 459-1 

     - Descripció del producte 

     - Informació sobre els requisits essencials. 

Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 

- Referència del albarà 

- Denominació comercial i tipus de cal 
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- Contingut d'òxids de calci i magnesi 

- Contingut de diòxids de carboni 

- Finor 

- Reactivitat 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d'acord a la norma PG3, i recepció del certificat de qualitat del fabricant 

conforme a les especificacions exigides. 

- Abans de començar l'obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s'han de realitzar els assaigs identificatius 

corresponents a la designació concreta. 

S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra per assaigs de contrast que s'ha de conservar al menys 

cent dies. 

Els assaigs de recepció han de ser els següents: 

     - Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2) 

     - Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2) 

     - Reactivitat a l'aigua (UNE 80502) 

     - Finor de molta (UNE-EN 459-2) 

S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l'execució. Per a cada tipus de calç s'han de 

realitzar obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques. 

Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De cada lot s'han d'extraure dos 

mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que s'haurà de conservar durant al menys 100 

dies. S'ha de prendre una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec. 

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat. 

 

\ 

 

B055               LLIGANTS HIDROCARBONATS                                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Emulsions bituminoses: 

     - Aniònica 

     - Catiònica 

     - Polimèrica 

- Betum asfàltic 

- Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 

- Betum fluxat 

- Quitrà 

L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat en una solució aquosa, 

amb un agent emulsionant. 

El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destil·lació, oxigenació o 

"cracking” 

El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació, a un betum asfàltic, de fraccions líquides, 

més o menys volàtils, procedents de la destilació del petroli i del quitrà respectivament. 

El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a la destilació destructiva del carbó a 

altes temperatures. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 

que els materials 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 en aquest cas, es procurarà 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. 

 

EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES I CATIÒNIQUES: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència original mitjançant una agitació 

moderada. 

No ha de ser inflamable. 

Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142):  <= 0,10% 

Assaig amb el residu de destil·lació: 

- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 

- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 

Càrrega de partícules (NLT 194):  Negativa 

Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦                        ¦              Tipus emulsió              ¦ 

¦    Característiques    ¦-----------------------------------------¦ 

¦                        ¦EAR 1 ¦EAR 2 ¦ EAM  ¦EAL 1 ¦EAL 2 ¦ EAI  ¦ 

¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 

¦Viscositat Saybolt      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦Furol 25°C (NLT 138)    ¦<=50s ¦>=50s ¦>=40s ¦<=10 0s¦<=50s ¦<=50s ¦ 

¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 

¦Contingut d'aigua en    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦volum (NLT 137)         ¦<=40% ¦<=35% ¦<=40% ¦<=45% ¦<=40% ¦<=50% ¦ 

¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 

¦Betum asfàltic          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦residual (NLT 139)      ¦>=60% ¦>=65% ¦>=57% ¦>=55% ¦>=60% ¦>=40% ¦ 

¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 

¦Fluidificant per        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦destil·lació en volum   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 5<=F ¦ 

¦(NLT 139)               ¦  0%  ¦  0%  ¦<=10% ¦ <=8% ¦ <=1% ¦<=15% ¦ 

¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 

¦Sedimentació a 7 dies   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦(NLT 140)               ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦<=10% ¦ 

¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Doc. núm.: 3 - PLEC DE CONDICIONS 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 27 

¦Assaig amb el residu    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦de destil·lació:        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦-Penetració (25ºC, 100g,¦13<=P ¦13<=P ¦13<=P ¦13<=P ¦13<=P ¦20<=P ¦ 

¦5s, NLT 124), P(mm)     ¦ <=20 ¦ <=20 ¦ <=20 ¦ <=20 ¦ <=20 ¦ <=30 ¦ 

¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 

¦-Penetració (25ºC, 100g,¦ 6<=P ¦ 6<=P ¦      ¦ 6<=P ¦ 6<=P ¦      ¦ 

¦5s, NLT 124), P(mm)(*)  ¦ <=10 ¦ <=10 ¦      ¦ <=10 ¦ <=10 ¦      ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

  (*) En aquestes emulsions amb residus de destil·lació més durs es designen amb el tipus corresponent seguit de la lletra D. 

En el tipus EAL-2: Assaig de barreja de ciment (NLT 144) <= 2%. En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser 

acceptades per la DF prèvia comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 

En els tipus EAR: Assaig de demulsibilitat (35 cm3, Cl2Ca 0,0,2N)  >= 60% (NLT 141) 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 

Càrrega de partícules (NLT 141):  Positiva 

Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 

+-------------------------------------------------------------------------+ 

¦                        ¦                 Tipus emulsió                  ¦ 

¦    Característiques    ¦------------------------------------------------¦ 

¦                        ¦ECR 1¦ECR 2¦ECR 3¦ ECM ¦ECL 1 ¦ECL 2¦ECL2m¦ ECI ¦ 

¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦ 

¦Viscositat Saybolt      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦Furol 25°C (NLT 138)    ¦<=50s¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦< =100s¦<=50s¦<=50s¦<=50s¦ 

¦Furol 50°C              ¦  -  ¦>=20s¦>=40s¦>=20s¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦     ¦ 

¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦ 

¦Contingut d'aigua en    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦volum (NLT 137)         ¦<=43%¦<=37%¦<=32%¦<=35%¦ <=45%¦<=40%¦<=40%¦<=50%¦ 

¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦ 

¦Betum asfàltic          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦residual (NLT 139)      ¦>=57%¦>=63%¦>=67%¦>=59%¦>=55% ¦>=60%¦>=60%¦>=40%¦ 

¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦ 

¦Fluidificant per        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦destil·lació en volum   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦ 5<=F¦ 

¦(NLT 139)               ¦<=5% ¦<=5% ¦<=2% ¦<=12%¦ <=8% ¦<=1% ¦ 0%  ¦<=15%¦ 

¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦ 

¦Sedimentació a 7 dies   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦(NLT 140)               ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5%  ¦<=10%¦<=10%¦<=10%¦ 

¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦ 

¦Assaig amb el residu    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦de destil·lació:        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦-Penetració (25ºC, 100g,¦13<= ¦13<= ¦13<= ¦130<=¦130<= ¦13<= ¦10<= ¦20<= ¦ 

¦5s, NLT 124), P(mm)     ¦P<=20¦P<=  ¦P<=20¦P<=  ¦ P<=  ¦P<=20¦P<=15¦P<=30¦ 

¦------------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦-----¦-----¦-----¦ 

¦-Penetració (25ºC, 100g,¦6<=P ¦6<=P ¦6<=P ¦     ¦6<=P  ¦6<=P ¦5<=P ¦     ¦ 

¦5s, NLT 124), P(mm)(*)  ¦<=10 ¦<=10 ¦<=10 ¦     ¦ <=10 ¦<=10 ¦ <=9 ¦     ¦ 

+-------------------------------------------------------------------------+ 

  (*) En aquestes emulsions amb residus de destil·lació més durs es designen amb el tipus corresponent seguit de la lletra D. 

En el tipus ECL-2: Assaig de barreja de ciment (NLT 144) <= 2%. En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser 

acceptades per la DF prèvia comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 

En el tipus ECL-2-m (emulsió modificada amb polímers). Assaigs sobre el residu de destil·lació: 

- Punt de reblaniment anella i bola (NLT-125):  >= 45 cm 

- Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126):  >= 10 cm 

- Recuperació elàstica (NLT-329):  >= 12 

 

BETUM ASFÀLTIC I MODIFICAT: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma al escalfar-lo a la 

temperatura d'ús. 

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 

 

BETUM ASFÀLTIC: 

Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 

Solubilitat (NLT 130):  >= 99,5% 

Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2% 

Contingut d'asfaltens (NLT 131):  >= 15% 

Contingut de parafines (NFT 66-015):  < 4,5% 

Les característiques següents han de complir els valors especificats a la taula 211.1 de l'article 211 de la norma PG3/75 MOD 3: 

- En el betum original: 

     - Penetració (25ºC, 100g, 5s) (UNE-EN 1426) 

     - Punt de reblaniment. Anella i bola (UNE-EN 1427) 

     - Punt de fragilitat de Fraass (UNE 12593) 

     - Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126) 

     - Punt d'inflamació, vas obert (NLT 127) 

     - Densitat relativa a 25ºC (NLT 122) 

- En el residu de pel·lícula fina: 

     - Variació de massa (NLT 185) 

     - Penetració a 25ºC (NLT 124) 

     - Variació del punt de reblaniment, anella i bola (NLT 125) 

     - Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126) 

 

BETUM MODIFICAT: 

Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2% 

Les característiques següents han de complir els valors especificats a la taula 215.1 de l'article 215 de la norma PG3/75 MOD 3: 

- En el betum original: 

     - Penetració (25ºC, 100g, 5s) (UNE-EN 1426) 

     - Punt de reblaniment. Anella i bola (UNE-EN 1427) 

     - Punt de fragilitat de Fraass (UNE 12593) 

     - Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126) 

     - Consistència (flotador a 60ºC) (NLT 183) 

     - Estabilitat a l'emmagatzematge: 

          - Dif. Punt reblaniment (UNE-EN 13399) 

          - Dif. Penetració 

     - Recuperació elàstica (UNE-EN 13398) 

     - Punt d'inflamació, vas obert (NLT 127) 

     - Densitat relativa a 25ºC (NLT 122) 

- En el residu de pel·lícula fina: 

     - Variació de massa (NLT 185) 

     - Penetració a 25ºC (NLT 124) 
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     - Variació del punt de reblaniment, anella i bola (NLT 125) 

     - Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126) 

 

BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D'IMPRIMACIÓ: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 

No ha de tenir símptomes de coagulació. 

La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100. 

Característiques físiques del betum fluidificat: 

- Punt d'inflamació (NLT 136):  >=38ºC 

- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133):  75>=V>=150 

- Destilació (NLT 134): 

     225ºC <=25% 

     260ºC 40%<=D<=70% 

     316ºC 75%<=R<=93% 

Residus de la destilació a 360ºC:  50%<=R<=60% 

Contingut d'aigua en volum:  <=0,2% 

Assaigs sobre el residu de destilació: 

- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm 

- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 c m 

- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 

 

BETUM FLUXAT: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 

No han de tenir símptomes de coagulació. 

Punt d'inflamació v/a (NLT 136):  >= 60°C 

Fenols en volum (NLT 190):  <= 1,5% 

Naftalina en volum (NLT 191):  <= 2% 

Assaigs sobre el residu de destilació: 

- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm 

Característiques físiques del betum fluxat: 

+-------------------------------------------------------------+ 

¦       Característiques        ¦        Tipus betum          ¦ 

¦                               ¦-----------------------------¦ 

¦                               ¦   FX 175     ¦   FX 350     ¦ 

¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 

¦Viscositat STV a 40°C          ¦              ¦              ¦ 

¦(orifici 10 mm) (NLT 187)      ¦150<=V<=200s  ¦300<=V<=400s  ¦ 

¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 

¦Destilació (% del volum total  ¦              ¦              ¦ 

¦destilat fins a 360°C)         ¦              ¦              ¦ 

¦              a 190°C          ¦    <= 3%     ¦    <= 2%     ¦ 

¦              a 225°C          ¦    <= 10%    ¦    <= 10%    ¦ 

¦              a 316°C          ¦    <= 75%    ¦    <= 75%    ¦ 

¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 

¦Residu de la destilació        ¦              ¦              ¦ 

¦a 360°C (NLT 134)              ¦    >= 90%    ¦    >= 92%    ¦ 

+-------------------------------------------------------------+ 

 

QUITRÀ: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 

Contingut d'aigua, en massa (NLT 123):  <= 0,5% 

Índex d'escuma (NLT 193):  <= 8 

Característiques físiques del quitrà: 

+------------------------------------------------------------------------+ 

¦Característiques  ¦                 Tipus de quitrà                     ¦ 

¦                  ¦-----------------------------------------------------¦ 

¦                  ¦  AQ 38   ¦ AQ 46   ¦  BQ 30   ¦  BQ 58   ¦ BQ 62    ¦ 

¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 

¦Equiviscositat    ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 

¦(NLT 188)         ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 

¦(amb una toleràn- ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 

¦cia d'1,5°C)      ¦   38°C   ¦  46°C   ¦  30°C    ¦  58°C    ¦  62°C    ¦ 

¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 

¦Densitat relativa ¦  1,10<=  ¦ 1,11<=  ¦ 1,10<=   ¦ 1,13<=   ¦ 1,13<=   ¦ 

¦(DR) 25°C/25°C    ¦  DR      ¦ DR      ¦ DR       ¦ DR       ¦ DR       ¦ 

¦(NLT 122)         ¦  <=1,25  ¦ <=1,25  ¦ <=1,24   ¦ <=1,27   ¦ <=1,27   ¦ 

¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 

¦Destilació en     ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 

¦massa (DT)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 

¦a) fins a 200°C   ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%  ¦ 

¦b) 200°C - 270°C  ¦3<=DT<=10%¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=11% ¦  <= 3%   ¦ <= 2%    ¦ 

¦c) 270°C - 300°C  ¦4<=DT<=9% ¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=9% ¦1<=DT<=6% ¦1<=DT<=5% ¦ 

¦   b i c          ¦ <= 16%   ¦ <= 12%  ¦ <= 16%   ¦ <= 8%    ¦ <= 7%    ¦ 

¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 

¦Punt de reblani-  ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 

¦ment (A i B) del  ¦  35<=    ¦  35<=   ¦  35<=    ¦          ¦          ¦ 

¦residu de desti-  ¦  PR      ¦  PR     ¦  PR      ¦ <= 56°C  ¦ <= 56°C  ¦ 

¦lació (NLT 125)   ¦  <=53°C  ¦  <=55°C ¦  <=46°C  ¦          ¦          ¦ 

¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 

¦Fenols en volum   ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 

¦(NLT 190)         ¦  >= 3%   ¦ >= 2,5% ¦ >= 3%    ¦ >= 2%    ¦ >= 2%    ¦ 

¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 

¦Naftalina en massa¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 

¦(NLT 191)         ¦  >= 4%   ¦  >= 3%  ¦ >= 4%    ¦>= 2,5%   ¦ >= 2,5%  ¦ 

¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 

¦Insoluble en toluè¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 

¦(en massa)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 

¦(NLT 192)         ¦  >= 24%  ¦ >= 25%  ¦ >= 23%   ¦ >= 28%   ¦ >= 28%   ¦ 

+------------------------------------------------------------------------+ 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que comprovarà els sistemes de 

transport i càrrega i les condicions d'emmagatzematge per tal que no pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-ne l'aprovació 
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corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes 

d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec. 

 

EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES I CATIÒNIQUES: 

Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituïts per una virolla d'una sola peça, no han de 

tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes 

poden ser sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres líquids hauran d'estar completament netes abans de la 

càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adequat per a prendre mostres. 

Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de motors, focs o 

altres fonts de calor. El subministrat a granel, en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a prendre mostres. 

 

BETUMS ASFÀLTICS: 

Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatura situats a llocs visibles. 

Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats i 

aïllats tèrmicament. 

 

BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D'IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ: 

Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per una virolla d'una sola peça, no han de 

tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans 

AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes calefactades i provistes de 

termòmetres de control de la temperatura situats en llocs visibles. 

Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de motors, focs o 

altres fonts de calor; si hi hagués el risc que la temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt d'inflamació del producte, 

s'extremarà la vigilància d'aquestes condicions. El subministrat a granel en tancs aïllats, amb ventilació, sistema de control i una vàlvula 

per a prendre mostres. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS: 

Si el fabricant disposa de  certificat acreditatiu de compliment de les especificacions i/o document acreditatiu de homologació de la 

marca o segell de qualitat i ho fa constar a l'albarà no requerirà presentar el certificat de garantia de qualitat. 

A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat de garantia de qualitat del material, subscrit pel 

fabricant, on s'especifiqui el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de 

condicions. 

L'albarà ha de contenir al menys el següent: 

- Nom i adreça del fabricant 

- Data de fabricació 

- Identificació del vehicle que el transporta 

- Quantitat subministrada 

- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa o betum 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Referència de la comanda 

- Si fos el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions i/o document acreditatiu de homologació de la marca o segell 

de qualitat. 

El full de característiques contindrà al menys el següent: 

- Referència del albarà 

- Denominació de l'emulsió modificada, si és el cas. 

- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa o betum 

- Valors dels assajos següents: 

     - En betum asfàltic: 

          - Penetració (NLT 124) 

          - Índex de penetració (NLT 181) 

          - Punt de fragilitat de Fraass (NLT 182) 

    - En betum fluïdificant: 

          - Punt d'inflamació en vas obert (NLT 136) 

          - Viscositat Saybolt Furol (NLT 133) 

          - Destil·lació (NLT 134) 

          - Penetració del residu de destil·lació (NLT 124) 

    - En betum fluxat: 

          - Punt d'inflamació en vas obert (NLT 136) 

          - Viscositat STV (NLT 187) 

          - Destil·lació (NLT 134) 

          - Penetració del residu de destil·lació (NLT 124) 

     - En betum modificat amb polímers: 

          - Penetració (NLT 124) 

          - Punt de reblaniment (anella i bola) (NLT 125) 

          - Recuperació elàstica (NLT 329) 

     - En emulsió bituminosa: 

          - Càrrega de partícules (NLT 194) 

          - Viscositat Saybolt Furol (NLT 138) 

          - Contingut d'aigua (NLT 137) 

          - Tamisat (NLT 142) 

     - En emulsió bituminosa modificada amb polímers: 

          - Residu d'evaporació (NLT 147) 

          - Penetració (NLT 124) 

          - Punt de reblaniment (NLT 125) 

          - Recuperació elàstica (NLT 329) 

El Director d'obres podrà exigir, a més, les següents dades: 

- En tot tipus de betums: 

     - Corba de pes específic en funció de la temperatura 
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     - Temperatura màxima de calentament 

     - Els valors de la resta de característiques de les taules 211.1, 212.1, 214.1 o 215.1, segons el cas, que hauran de ser aportats en 

un plaç no superior a 7 dies. 

- En emulsió bituminosa: Els valors de la resta de característiques de la taula 213.1, que hauran de ser aportats en un plaç no superior 

a 10 dies. 

- En emulsió bituminosa modificada amb polímers: Els valors de la resta de característiques de la taula 216.1 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF. 

- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS I BEURADES: 

Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de material rebut, i cada 40 t si arriba més 

material, es demanaran al contractista els resultats dels següents assaigs: 

- Càrrega de partícules (NLT 194). 

- Residu per destil·lació (NLT 139). 

- Contingut d'aigua (NLT 137). 

- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT 124). 

- Residu per evaporació (NLT 147) 

- Índex de penetració del residu (NLT 181) 

Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d'autocontrol. 

En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot determinar l'execució dels assaigs que 

consideri oportuns per tal de garantir les condicions exigides en el plec. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A BEURADES: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- El control de cada fracció d'àrid i la dotació mitja de l'emulsió bituminosa s'ha de realitzar segons l'indicat al plec del material 

corresponent. 

- L'acceptació de la fórmula de treball va lligada al comportament del tractament en el tram de prova. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Inspecció de les condicions d'emmagatzematge 

- El control de la granulometria dels àrids i la dotació de lligant es realitza dins del control d'execució. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS D'IMPRIMACIÓ I CURAT: 

Si amb el producte s'aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o document acreditatiu del 

reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat del producte, els criteris descrits a continuació per realitzar la recepció de les 

cisternes i bidons no serà d'aplicació obligatòria. 

Es considerarà com a lot la quantitat de 30T o fracció diària, excepte en cas d'emulsions emprades en regs d'adherència, imprimació i 

curat, en els que es considerarà com a lot la fracció setmanal. 

De cada lot s'extrauran dues mostres de com a mínim dos kilograms segons la NLT 121, a la sortida del tanc de magatzematge. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assaigs: 

- Càrrega de partícules (NLT 194). 

- Viscositat Sybolt Furol (NLT 138). 

- Contingut d'aigua (NLT 137). 

- Tamisatge (NLT 142) 

- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT 124). 

Un cop al mes i un mínim de tres cops, durant l'execució de l'obra, per cada tipus i composició d'emulsió bituminosa, es realitzaran els 

assaigs necessaris per a la comprovació de les característiques. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS: 

Si s'aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o document acreditatitu, el control de recepció de les 

cisternes no serà obligatori. 

Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada 250 t de material o quan es canviï la procedència, es 

demanaran al contractista els resultats de la totalitat dels assaigs següents: 

- Penetració a 25° (UNE-EN 1426) 

- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427) 

- Recuperació elàstica (UNE-EN 13398) 

Un cop al mes i mínim tres cops durant l'execució de l'obra, i per a cada tipus i composició diferent de betum asfàltic s'exigiran els 

resultats següents segons la taula 215.1 de l'article 215 de la norma PG 3/75 MOD 5-OM: 

- Sobre el betum original: 

     - Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593) 

     - Ductilitat a 25°C (NLT 126) 

     - Consistència (flotador a 60ºC) (NLT 183) 

     - Estabilitat a l'emmagatzematge (UNE-EN 13399): 

          - Diferència punt de reblaniment 

          - Diferència penetració 

     - Contingut d'aigua, en volum (NLT 123)  

     - Punt d'inflamació (NLT 127) 

     - Densitat relativa a 25°C (NLT 122)  

- Sobre el residu de pel·lícula fina: 

     - Variació de massa (NLT 185)  

     - Penetració a 25°C (NLT 124)  

     - Variació del punt de reblaniment, anella-bola (NLT 125) 

     - Ductilitat a 25°C (NLT 126) 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS: 

Si s'aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o document acreditatitu, el control de recepció de les 

cisternes no serà obligatori. 

Amb independència de la presentació del certificat esmentat, cada 250t es demanaran al contractista la realització ineludible dels 

següents assaigs: 

- Penetració a 25° (UNE-EN 1426) 

- Índex de penetració del residu (NLT 181) 

- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593)  

Un cop al mes i mínim tres cops durant l'execució de l'obra, i per a cada tipus i composició diferent de betum asfàltic s'exigiran els 

resultats següents segons la taula 211.1 de l'article 211 de la norma PG 3/75 MOD 5-OM: 

- Sobre el betum original: 

     - Ductilitat a 25°C (NLT 126) 

     - Contingut d'aigua, en volum (NLT 123)  

     - Densitat relativa a 25°C (NLT 122)  

     - Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427) 

     - Contingut d'asfaltens (NLT 131) 

     - Contingut de parafines (UNE-EN 12606-1, UNE-EN 12606-2) 

- Sobre el residu de pel·lícula fina: 

     - Variació de massa (NLT 185)  

     - Penetració a 25°C (NLT 124)  

     - Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT 125)  

     - Ductilitat a 25°C (NLT 126) 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

A la recepció de l'obra de cada partida es realitzarà un mínim de 2 preses de mostra segons la norma NLT 121. 

Si procedeix, en el cas d'emulsions bituminoses per al reg d'imprimació i/o en el cas de reg de curat, de cada procedència de l'àrid es 

prendran dues mostres segons la UNE-EN 932-1, i de cada una caldrà determina l'equivalent de sorra segons la UNE-EN 933-8. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A BEURADES: 

En cas de ser necessari, la presa de mostres del àrids acopiats es realitzarà segons la norma NLT 148. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN EMULSIONS BITUMINOSES: 

El Director d'Obres indicarà les mesures a adoptar en el cas de que l'emulsió bituminosa no compleixi alguna de les especificacions 

establertes en les taules 213.1 o 213.2 del article 213 del PG 3/75 MOD 5-OM. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A 

BEURADES: 

Només s'aprovarà la fórmula de treball si es compleixen la totalitat de les especificacions fixades en el plec de condicions. 

S'haurà d'aprovar una nova fórmula de treball en el cas que variï la procedència algun dels components. 

S'han de repetir els assaigs d'identificació dels materials components (veure àmbits corresponents) en el cas d'observar deficiències en 

el subministrament. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS: 

La interpretació del resultat de l'assaig de penetració seguirà els següents criteris 

Per a cada tipus de betum es defineixen 2 intervals d'acceptació: 

- Interval menor (límit inferior/superior:  x - 3 / X - 3 

- Interval patró (límit inferior/superior):  x / X 

- Si la penetració obtinguda segons NLT-124 esta compresa en l'interval menor s'acceptarà la partida de betum corresponent. 

- Si no compleix aquesta condició, es realitzaran tres assaigs més amb la mateixa mostra i es calcularà el valor mig sencer més pròxim 

de les penetracions obtingudes. S'acceptarà la partida de betum sempre que aquest valor mig estigui dins de l'interval patró. 

No s'acceptarà la partida de betum que incompleixi alguna de les condicions indicades. 

 

\ 

 

B05A               BEURADES                                                                                                                         

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir junts entre diferents materials o 

protegir en front la corrosió armadures actives d'elements pretesats o postesats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra fina i additius, utilitzades en estructures 

amb armadures pretesades i postesades 

- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir els junts entre les rajoles ceràmiques 

que formen els revestiment de parets o paviments situats en interior o exteriors. 

S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques: 

- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que 

únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el moment abans d'utilitzar-se. 

- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que 

endureixen per una reacció química. 

 

BEURADA DE CIMENT: 

Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions generals com a components de formigó, a més 

de les indicades a aquest apartat. 

S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, les següents dades: 

- La granulometria dels àrids (si és el cas). 

- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la mescla total. 

- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies. 

- La consistència de la beurada. 

- El temps de mescla i amassat. 

El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5. 

En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes. 

Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla. 

El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts. 

La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials com ara àcids o partícules laminars 

com per exemple, mica o pissarra. 

Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures o la beurada, com ara els sulfurs, els 

clorurs o els nitrats, i hauran de complir: 

- Contingut: <= 0,1% 

- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid 

- Ph segons fabricant 

- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant 

Les beurades d'injecció han de complir que: 

- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment 

- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment 

- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment 

Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445: 

- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25 

- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44) 

- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm): 

     - A les 3 h: <= 2% en volum 

     - Màxima: <= 4% en volum 

     - A les 24 h: 0% 

- pH de l'aigua:  >= 7 

- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum 

- Expansió: <= 10% 

- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2) 

- Reducció volumètrica:  <= 1% 

- Expansió volumètrica:  <= 5% 

- Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N/mm2 

- Enduriment: 

     - Inici: >= 3h 

     - Final: <= 24h 

- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2 

En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior que la indicada per a beines horitzontals. 

 

BEURADA PER A CERÀMICA: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

 

BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG): 
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S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 

- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 

- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència alta a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda) 

Característiques fonamentals: 

- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 3,5 N/mm2 

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 

- Retracció (EN 12808-4):  <= 2 mm/m 

- Absorció d'aigua (EN 12808-5): 

     - Després de 30 min:  <= 5 g 

     - Després de 240 min:  <= 10 g 

Característiques addicionals: 

- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3 

- Absorció d'aigua (EN 12808-5): 

     - Després de 30 min:  <= 2 g 

     - Després de 240 min:  <= 5 g 

 

BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG): 

- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3 

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 

- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m 

- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT: 

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo. 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA: 

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera 

que no se n'alterin les condicions inicials. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BEURADA DE CIMENT: 

l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra. 

 

BEURADA PER A CERÀMICA: 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BEURADA DE CIMENT: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

UNE-EN 445:1996 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo. 

UNE-EN 447:1996 Lechadas para tendones de pretensado. Especificaciones para lechadas corrientes. 

 

BEURADA PER A CERÀMICA: 

* UNE-EN 13888:2003 Material de rejuntado para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació relacionada amb els materials 

que composen la beurada de ciment, acreditant el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació aplicable dels  materials dels capítols 

26,27,28 i 29 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA: 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge 

- Referència a la norma UNE-EN 13888 

- Tipus de material de rejuntat 

- Instruccions d'us: 

     - Proporcions de la mescla 

     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat 

     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 

     - Mètode d'aplicació 

     - Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús  

     - Àmbit d'aplicació 

 

OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada. 

- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació aigua/ciment i quantitat d'additiu. 

- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s'ha de realitzar: 

     - Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de ciment, segons UNE EN 1015-11. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT: 

No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les especificacions indicades. 

 

\ 

 

B06                FORMIGONS DE COMPRA                                                                                                              

B064               FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA                                                                                                  

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord 

amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la 

EHE-08. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 

informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari 

les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de 

grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, 

indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el 

subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 

20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva 

confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici 

no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i 

ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de la EHE-08 i complir la UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors 

resultants de la fórmula següent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exps [1  (28/t)1/2] 

  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  

coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a 

ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i 

CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)  

- Formigó armatCiments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM 

III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesatCiments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i 

UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM):  

     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 

37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 

37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  

- Formigó armat:  <= 0,65  

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 34 

 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 

Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal 

d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal 

d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat 

d'execució). Dita fórmula inclourà: 

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 

- La granulometria de la mescla d'àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 

mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el 

formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 

l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició 

original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural DB-SE. 

 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 35 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Contingut de ciment per m3 

     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 

     - Contingut en additius 

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 

series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de 

penetració d'aigua. 

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que 

s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central 

certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària 

de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana 

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en 

funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l'annex 19 de la EHE-08.  

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La 

conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la 

resistència característica real. 

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment 

reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no 

superior a 10 N/mm2. 

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en 

possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 

6 mesos. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la 

resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut 

d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En 

cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de 

resistència. 

Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs: 

     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 

          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 

          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 

          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 

          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 

          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 

     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 

          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 

          - Substàncies perjudicials (EHE) 

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1) 

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

     - Consistència (UNE 83313) 

     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 36 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts 

sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l'apartat 5.1 de l'annex 19 de la EHE-

08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l'apartat 5.1 de l'annex 19 de la EHE-

08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l'apartat 5.1 de l'annex 19 de la EHE-

08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, 

s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 

<= x2 <= … <= xn 

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, 

es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença 

del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de 

garantia molt exigent. 

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la 

mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = 

x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors 

obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància 

exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop 

ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a 

controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck 

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de 

la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, 

s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs 

característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas: 

     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 

l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades 

ambdues en proporció. 

     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació. 

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 

83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 

83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot 

s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al 

doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades 

amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol 

pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96 

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 

 

\ 
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Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord 

amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la 

EHE-08. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 

informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari 

les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de 

grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, 

indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el 

subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 

20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva 

confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici 

no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i 

ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de la EHE-08 i complir la UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors 

resultants de la fórmula següent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exps [1  (28/t)1/2] 

  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  

coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a 

ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i 

CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)  

- Formigó armatCiments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM 

III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesatCiments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i 

UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM):  

     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 

37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 

37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  

- Formigó armat:  <= 0,65  

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 
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     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 

Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal 

d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal 

d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat 

d'execució). Dita fórmula inclourà: 

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 

- La granulometria de la mescla d'àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 

mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el 

formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 

l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició 

original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural DB-SE. 
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FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Contingut de ciment per m3 

     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 

     - Contingut en additius 

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 

series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de 

penetració d'aigua. 

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que 

s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central 

certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària 

de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana 

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en 

funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l'annex 19 de la EHE-08.  

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La 

conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la 

resistència característica real. 

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment 

reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no 

superior a 10 N/mm2. 

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en 

possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 

6 mesos. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la 

resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut 

d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En 

cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de 

resistència. 

Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs: 

     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 

          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 

          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 

          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 

          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 

          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 

     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 

          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 

          - Substàncies perjudicials (EHE) 

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1) 

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

     - Consistència (UNE 83313) 

     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts 

sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l'apartat 5.1 de l'annex 19 de la EHE-

08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l'apartat 5.1 de l'annex 19 de la EHE-

08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l'apartat 5.1 de l'annex 19 de la EHE-

08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, 

s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 

<= x2 <= … <= xn 

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, 

es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença 

del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de 

garantia molt exigent. 

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la 

mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = 

x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors 

obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància 

exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop 

ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a 

controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck 

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de 

la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, 

s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs 

característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas: 

     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 

l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades 

ambdues en proporció. 

     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació. 

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 

83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 

83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot 

s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al 

doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades 

amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol 

pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96 

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 
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B06N               FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL                                                                                                    

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural 

(formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 

S'han considerat els materials següents: 

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés d'abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, 

CEM III/C 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 

- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 

II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder 

utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de la EHE-08 amb respecte a 

les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la 

EHE-08. 

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima 

del granulat sigui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 

S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 

Classe resistent del ciment:  >= 32,5 

Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

Toleràncies respecte de la dosificació: 

- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 

- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 

- Contingut d'aigua:  ± 3% 

- Contingut d'additius:  ± 5% 

- Contingut d'addicions:  ± 3% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 

l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició 

original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d'autoconsum 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Data i hora de lliurament 

- Quantitat de formigó subministrat 

- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja i HNE- per a formigons no 

estructurals), la resistència a comprensió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 

     - Tipus i contingut de ciment 

     - Relació aigua ciment 

     - Contingut en addicions, si es el cas 

     - Tipus i quantitat d'additius 

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 

- Identificació del lloc de subministrament 

- Identificació del camió que transporta el formigó 

- Hora límit d'ús del formigó 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 

- Control de les condicions de subministrament. 
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- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 

- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta. 

La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en 

possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 

6 mesos. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors 

obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància 

exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

 

\ 

 

B07                MORTERS DE COMPRA                                                                                                                

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter adhesiu 

- Morter sintètic de resines epoxi 

- Morter refractari 

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 

- Morter de ram de paleta 

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma una pasta fluida per 

escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós. 

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la 

col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar revestiments 

ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua 

just abans d'utilitzar-se. 

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues 

minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta 

d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components. 

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 

- 1: Normal 

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 

- F: D'adormiment ràpid 

- T: Amb lliscament reduït 

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats). 

 

ADHESIU CIMENTÓS (C): 

Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 

- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 

- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 

 

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 

Característiques fonamentals: 

- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 

 

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 

Característiques fonamentals: 

- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >= 2 N/mm2 

 

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
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El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de 

dos components bàsics: una resina i un enduridor. 

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es 

col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF. 

Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 

Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 

Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 

 

MORTER POLIMÈRIC: 

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica 

que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó. 

Granulometria:  0 - 2 mm 

Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 

Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 

 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra 

ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura 

especificat 

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada per el fabricant en 

N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent: 

- Característiques dels morters frescos: 

     - Temps d'us (EN 1015-9) 

     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 

     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 

- Característiques dels morters endurits: 

     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 

     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 

     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 

     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 

     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 

     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 

     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleugers: 

     - Densitat (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 

     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 

- Reacció davant del foc: 

      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 

      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera 

que no se n'alterin les condicions inicials. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 

- Morter adhesiu:  1 any 

- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 

 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 

 

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos per a la construcció:  

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge 

- Referència a la norma UNE-EN 12004 

- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

- Instruccions d'us: 

     - Proporcions de la mescla 

     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat 

     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla  

     - Mètode d'aplicació 

     - Temps obert 

     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 

     - Àmbit d'aplicació 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel 

fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):  

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les 

seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):  

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d'us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d'unió (adhesió) 

- Absorció d'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 

POLIMÉRIC O DE RESINES: 

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec 

de condicions. 

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el 

mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència 

a compressió (UNE-EN 1015-11) 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 

 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.  

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. 

S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 

 

\ 

 

B0A                FERRETERIA                                                                                                                       

B0A1               FILFERROS                                                                                                                        

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 

- Filferro d'acer galvanitzat 

- Filferro d'acer plastificat 

- Filferro recuit 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 

 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir 

taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la UNE 37-506. 

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2 

Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 

Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 

 

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o 

sinterització. 

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 

La concentricitat i l'adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 

Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
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- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre i llargària dels rotlles 

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

FILFERRO D'ACER: 

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 

 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas 

generales. 

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 

 

FILFERRO PLASTIFICAT: 

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. 

Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

 

\ 

 

B0A2               TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES                                                                                                  

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Entramats amb filferros, per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit simple o doble) amb filferros d'acer. 

S'han considerat els tipus següents: 

- De torsió simple 

- De torsió triple 

- De teixit senzill de filferro ondulat 

- De teixit doble de filferro ondulat 

- Amb remat superior decoratiu 

S'han considerat els acabats dels filferros següents: 

- Galvanitzat 

- Galvanitzat i plastificat 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme. 

La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla. 

La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores. 

Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni d'altres imperfeccions superficials, i el filferro ha de 

ser galvanitzat. 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 

superficials. 

Els filferos han de complir les especificacions de la norma UNE 36-722. Si son galvanitzats també han de complir les de les normes 

UNE 37-502 i UNE 37-506, i si son plastificats les de la UNE 37-732. 

Protecció de galvanització (UNE 37-506):  Ha de complir 

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Pas de malla:  ± 7% 

 

TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE: 

Toleràncies: 

- Pas de malla: 

     - Malla de 40 mm:  ± 3,0 mm 

     - Malla de 50 mm:  ± 3,5 mm 

     - Malla de 60 mm:  ± 4,0 mm 

- Alçària de la tela: 

     - Malla de 40 mm:  ± 30 mm 

     - Malla de 50 mm:  ± 40 mm 

     - Malla de 60 mm:  ± 50 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE: 

* UNE 36738:1995 Alambre de acero y productos de alambres para cerramientos. Enrejado simple torsión. 

 

ALTRES TELES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ: 

Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el control serà: 

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i recepció del corresponent certificat de qualitat del 

fabricant on es garanteixin les condicions exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment 

reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats 

dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es realitzaran els assaigs de comprovació de les 

característiques mecàniques del filferro. ((UNE-EN 10218-1) 

- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions). 

- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (5 determinacions). 

L'acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Doc. núm.: 3 - PLEC DE CONDICIONS 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 46 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ: 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes  UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10257-1. 

De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pren, a l'atzar, una mostra de control per realitzar l'assaig d'espessor. El número mínim 

de peces per realitzar el control serà l'indicat a Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5) 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TELA DE METÀL.LICA TORSIÓ: 

No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de garantia. 

Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les condicions especificades. 

Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es rebutjaran les peces afectades i es repetirà 

l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas 

contrari, s'intensificarà el control fins al 100% dels elements rebuts. 

 

\ 

 

B0A3               CLAUS                                                                                                                            

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Gafes de pala i punta 

- Claus d'impacte 

- Claus d'acer 

- Claus de coure 

- Claus d'acer galvanitzat 

- Tatxes d'acer 

Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 

Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 

Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les 

parets. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 

 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 

superficials. 

Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

Toleràncies dels claus i tatxes: 

- Llargària:  ± 1 D 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 

 

CLAUS I TATXES: 

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 

\ 

 

B0A4               VISOS                                                                                                                            

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua. 

S'han considerat els següents tipus: 

- Visos galvanitzats 

- Visos per a fusta o tac de PVC 

- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 

- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la seva 

llargària (UNE 17-051). 

La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 

Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

 

ACABAT CADMIAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. 

 

ACABAT GALVANITZAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

B0A5               CARGOLS                                                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua. 

S'han considerat els següents tipus: 

- Cargols autoroscants amb volandera 

- Cargols taptite d'acer inoxidable 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la seva 

llargària (UNE 17-051). 

La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la vegada el forat i la rosca. 

La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 

Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 

 

ACABAT CADMIAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. 

 

ACABAT GALVANITZAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

B0A6               TACS I VISOS                                                                                                                     

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per 

expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 

S'han considerat els següents tipus: 

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

 

TAC QUÍMIC: 

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred. 

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser 

compatible amb l'adaptador de la perforadora. 

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 

Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

     > 20°C: 10 min 

     10°C - 20°C20 min 

     0°C - 10°C: 1 h 

     - 5°C - 0°C: 5 h 

 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en capses, on 

han de figurar: 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús 
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Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

B0A7               ABRAÇADORES                                                                                                                      

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades. 

S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores: 

- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem 

- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem i revestides 

amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques) 

- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma 

- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb forat roscat de M6 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis 

de fixació. La rosca ha de ser mètrica. L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un 

perfil de cautxú. 

En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar electrosoldat a una de les parts, mentre que l'altra part encaixarà 

en la primera desplaçant-se axialment. 

En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de formar part de la pròpia abraçadora. Ha 

d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es 

pot substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora en una regleta de suport fixada 

prèviament. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Unitats 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

B0B                ACER I METALL EN PERFILS O BARRES                                                                                                

B0B2               ACER EN BARRES CORRUGADES                                                                                                        

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 

S'han considerat els elements següents: 

- Barres corrugades 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 

que els materials 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 en aquest cas, es procurarà 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. 

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. 

Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 

del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 

     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 

     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i 

l'àrea nominal de la secció transversal 

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat:  

     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 

     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o 

fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 

- Tensió d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència: 
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     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en 

massa. 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

 

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 

- Classe tècnica 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 

del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 

10080. 

- Característiques mecàniques de les barres: 

     - Acer soldable (S) 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 

               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 

     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 

               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 

          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de la EHE-08 

          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de la EHE-08 

+----------------------------------------------------------+ 

¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 

¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 

¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 

¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 

¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 

¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

+----------------------------------------------------------+ 

- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm 

S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura. 

Toleràncies: 

- Massa: 

     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 

     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

 

FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o 

armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de connexió en 

armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 

del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques mecàniques: 

     - B 500 T 

          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 

          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 

          - Allargament al trencament:  >= 8% 

          - Relació f/fy:  >= 1,03 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o 

diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, 

realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra. 

La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós. 

Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs 

- Classes tècniques dels acers 

Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 

del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  

(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de un dels elements aparellats, en malles 

dobles) 

- Diàmetres relatius dels elements: 

     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 

(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda) 

     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades) 

- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
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- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  25 mm 

Toleràncies: 

- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 

- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per 

tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons 

l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent: 

- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la 

informació següent: 

- Data d'emissió del certificat 

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l'assaig de doblegat simple 

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 

     - Marca comercial de l'acer 

     - Forma de subministrament: barra o rotlles 

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més: 

- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 

- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 

- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 

     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08. 

     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors 

declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 

32 de la EHE-08. 

  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser 

conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 

     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'annex 19 de la EHE-08 

     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat: 

          - Subministrament < 300 t:  

            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i 

es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs: 

               - Comprovació de la secció equivalent 

               - Comprovació de les característiques geomètriques 

               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la 

càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 

          - Subministrament >= 300 t: 

            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 

            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin 

els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on 

es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat 

de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser 

acceptada:  

               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  

               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 

provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 

               - Comprovació de la secció equivalent 

               - Comprovació de les característiques geomètriques 

               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura 
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     - En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe 

d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 

     - En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un 

informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat. 

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra: 

  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les 

d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 

  En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions 

experimentals. 

  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 

     - Pes del lot <= 30 t 

     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa 

instal·lació de ferralla 

     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 

     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 

  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 

     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra 

corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 

realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització 

d'aquest assaigs. 

     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de 

diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de 

cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en 

possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  

  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les 

característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de la 

UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  

  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el 

tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les 

seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els 

diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les 

toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de la EHE-08. 

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

  Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que 

el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la 

realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

  A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del 

tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de la UNE 36832. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a la EHE-08. El control plantejat es 

realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en 

servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als 

marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin 

amb les especificacions establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un 

incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les 

especificacions definides a l'art. 32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a 

donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es 

considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra 

proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 

32.2 de la EHE-08. 

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es 

procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de 

l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 

 

\ 

 

B0B3               MALLES ELECTROSOLDADES                                                                                                           

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 

S'han considerat els elements següents: 

- Malla electrosoldada 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 

que els materials 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 en aquest cas, es procurarà 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. 

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. 

Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 

del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 

     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 

     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i 

l'àrea nominal de la secció transversal 

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat:  

     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
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     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o 

fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 

- Tensió d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en 

massa. 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

 

FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o 

armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de connexió en 

armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 

del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques mecàniques: 

     - B 500 T 

          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 

          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 

          - Allargament al trencament:  >= 8% 

          - Relació f/fy:  >= 1,03 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o 

diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, 

realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra. 

La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós. 

Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs 

- Classes tècniques dels acers 

Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 

del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  

(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de un dels elements aparellats, en malles 

dobles) 

- Diàmetres relatius dels elements: 

     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 

(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda) 

     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades) 

- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  25 mm 

Toleràncies: 

- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 

- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per 

tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons 

l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent: 

- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 
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- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la 

informació següent: 

- Data d'emissió del certificat 

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l'assaig de doblegat simple 

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 

     - Marca comercial de l'acer 

     - Forma de subministrament: barra o rotlles 

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més: 

- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 

- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 

- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 

     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08. 

     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors 

declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 

32 de la EHE-08. 

  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser 

conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 

     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'annex 19 de la EHE-08 

     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat: 

          - Subministrament < 300 t:  

            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i 

es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs: 

               - Comprovació de la secció equivalent 

               - Comprovació de les característiques geomètriques 

               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la 

càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 

          - Subministrament >= 300 t: 

            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 

            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin 

els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on 

es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat 

de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser 

acceptada:  

               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  

               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 

provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 

               - Comprovació de la secció equivalent 

               - Comprovació de les característiques geomètriques 

               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura 

     - En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe 

d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 

     - En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un 

informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat. 

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra: 

  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les 

d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 

  En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions 

experimentals. 

  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 

     - Pes del lot <= 30 t 

     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa 

instal·lació de ferralla 

     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 

     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 

  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 

     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra 

corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 

realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització 

d'aquest assaigs. 

     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de 

diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de 

cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en 

possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  

  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les 

característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de la 

UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  

  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el 

tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les 

seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els 
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diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les 

toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de la EHE-08. 

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

  Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que 

el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la 

realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

  A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del 

tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de la UNE 36832. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a la EHE-08. El control plantejat es 

realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en 

servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als 

marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin 

amb les especificacions establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un 

incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les 

especificacions definides a l'art. 32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a 

donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es 

considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra 

proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 

32.2 de la EHE-08. 

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es 

procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de 

l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 

 

\ 

 

B0C                PLAQUES, PLANXES I TAULERS                                                                                                       

B0CC               PLAQUES DE GUIX LAMINAT                                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o làmines adherides a la cara interior, o 

formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior reblert amb una retícula de cartó. 

- Plaques de guix laminat: 

     - Plaques de guix laminat tipus A 

     - Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua reduïda) 

     - Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors) 

     - Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima millorada a altes temperatures) 

     - Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix) 

     - Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada) 

     - Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada) 

     - Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada) 

- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic: 

     - Transformats classe 1 

     - Transformats classe 2 

- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris: 

    - Transformats laminars 

    - Transformats especials (placa perforada) 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 14-1-1991. 

Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 

La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc. 

 

PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió): 

- Plaques tipus A, D, E, F, H, I: 

     - Gruix nominal 9,5 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  160 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  400N 

     - Gruix nominal 12,5 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  210 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 N 

     - Gruix nominal 15,0 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  250 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N 

     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm) 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 x t (N) 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t (N) 

- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R: 

     - Gruix nominal 12,5 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  725 N 

OLE_LINK1OLE_LINK2 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  870 N 

OLE_LINK1OLE_LINK2 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N) 

- Plaques tipus P: 

     - Gruix nominal 9,5 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  125 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N 

     - Gruix nominal 15,0 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  165 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 

del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a murs exteriors i estructures de fusta per a 

teulades apuntalades: 

- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 

Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc: 

- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1) 
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Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat: 

- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524) 

- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572 

Resistència a flexió (UNE-EN 520) 

Resistència tèrmica (UNE-EN 520) 

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 

- Resistència a l'impacte 

- Aïllament davant del soroll aeri 

- Absorció acústica 

Toleràncies: 

- Amplària: 

     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm 

     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 6 mm 

- Llargària: 

     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm 

     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 5 mm 

- Gruix: 

     - Plaques tipus P:  ± 0,6 mm 

     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: 

          - Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm 

          - Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  tolerància en mm arrodonida a 0,1 mm) 

- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520) 

- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat) 

     - Fondària de l'afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm 

     - Amplària de l'afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm 

- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3: 

     - Capacitat d'absorció d'aigua superficial:  =< 180 g/m2 

     - Capacitat d'absorció d'aigua total: 

          - Plaques tipus H1:  =< 5% 

          - Plaques tipus H2:  =< 10% 

          - Plaques tipus H3:  =< 25% 

 

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC: 

Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes: 

- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520 

- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163 

- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164 

- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma EN 13165 

- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166 

- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 

del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Resistència a la flexió: 

- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N 

- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N 

Resistència tèrmica del transformat: 

- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i s'expresarà amb m2 · K / W 

Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 

Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 

 - Resistència al impacte 

- Aïllament davant del soroll aeri 

- Absorció acústica 

Escairat: 

- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm 

- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm 

Planor (del transformat):  =< 5 mm 

Adherència/cohesió del material aïllant: 

- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa 

- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa 

Toleràncies: 

- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm 

- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm 

- Gruix (del transformat):  ± 3 mm 

 

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 

del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Resistència a la flexió (UNE-EN 520) 

- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir 

- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 

- Reacció al foc (UNE-EN 14190) 

- Resistència al foc (UNE-EN 14190) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190) 

- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190) 

- Protecció davant rajos X: 

     - Grau de protecció (IEC 6133-1) 

     - Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el gruix en 

mm d'aquesta làmina. 

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 

- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7) 

- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1) 

- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354) 

Toleràncies: 

 - El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs protegits de cops i de 

la intempèrie. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones. especificaciones y métodos de ensayo. 

UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones. Especificaciones y métodos de ensayo. 

 

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC: 

UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico. Definiciones, especificaciones y 

métodos de ensayo. 

 

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS: 

UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones, especificaciones 

y métodos de ensayo. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: Altres, 

 - Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc i l'ús de rigidització d'estructures de 

fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres, 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de 

Prestació o Característica: Altres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: Reacció al foc. Productes que 

compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de 

Prestació o Característica: Resistència a l'esforç tallant, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: Reacció al foc, 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de 

Prestació o Característica: Resistència a tallant:  

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 

de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea corresponent: 

     - Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 520 

     - Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o 

UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als transformats de plaques de guix laminat  

Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 

- L'expressió: “Placa de yeso laminada” 

- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa 

- Referència a la norma europea EN 520 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 

- El tipus de cantell longitudinal 

Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a l'etiqueta que l'acompanya, a 

l'embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya l'enviament, amb la següent informació com a mínim: 

- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa 

- Data de fabricació 

- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma 

- El símbol normalitzat del marcatge CE 

Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 

- L'expressió: “Transformado de placa de yeso laminado” 

- Referència a la norma europea EN 13950 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza 

- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord amb EN-520 

Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se de la següent manera: 

- Expressió que identifiqui el producte 

- Referència a la norma europea EN 14190 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)  

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques geomètriques. 

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest 

control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, 

(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 

corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 

d'aportar-ne la documentació corresponent 

 - Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es 

podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que arribin a l'obra  es demanaran al 

contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels 

assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

     - Densitat 

     - Pes per m2 

     - Conductivitat tèrmica 

     - Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini) 

     - Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre) 

     - Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini) 

     - Característiques geomètriques 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el 

material rebut, a càrrec del contractista. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS: 

- Control de característiques geomètriques: 

     - Gruix 

     - Diferència de llargària entre les arestes 

     - Angles 

     - Rectitud d'arestes 

     - Planor 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie 

completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, 

s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número  de  mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els 

resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie 

completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. 

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-

ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 

 

\ 

 

B0D                MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS                                                                                        

B0D2               TAULONS                                                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

- Gruix: 

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

B0D3               LLATES                                                                                                                           

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
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Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

- Gruix: 

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

B0D6               PUNTALS                                                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal rodó de fusta 

- Puntal metàl·lic telescòpic 

 

PUNTAL DE FUSTA: 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2 mm 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 

PUNTAL METÀL·LIC: 

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 

¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 

¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 

¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 

¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
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¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 

¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 

¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 

¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 

+--------------------------------------------------------------+ 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

B0D7               TAULERS                                                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Taulers encofrats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tauler de fusta 

- Tauler aglomerat de fusta 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

- Gruix:  ± 0,3 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

 

TAULERS DE FUSTA: 

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

 

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent. 

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 

No ha de tenir defectes superficials. 

Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 

Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim:  2100 N/mm2 

- Mitjà:  2500 N/mm2 

Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 

Inflament en: 

- Gruix:  <= 3% 

- Llargària:  <= 0,3% 

- Absorció d'aigua:  <= 6% 

Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 

Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara:  >= 1,40 kN 

- Al cantell:  >= 1,15 kN 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 
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B0D8               PLAFONS                                                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar deformacions. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 

La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No ha de tenir altres 

desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 

La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

B0DB               ELEMENTS PER A ENCOFRATS INDUSTRIALITZATS DE MURS                                                                                

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de peces metàl·liques per a formar un contrafort que suporti l'encofrat d'un mur de formigó. 

Ha d'estar composat de les peces següents: 

- Pal o pals acoblables, de l'alçària a encofrar 

- Tornapuntes, mínim un per pal 

- Peces d'esquadra o tirants, per a unir la base del pal amb els tornapuntes 

- Acobladors o peces d'unió dels pals 

- Piquetes, una per a la base del pal i una altra per a la base de cada tornapuntes 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els pals han de tenir les cares i les arestes rectes, sense cops ni deformacions deguts a utilitzacions anteriors. 

A dos costats oposats han de portar unes peces en esquadra, ranurades, per a travar els taulers de l'encofrat. 

A la cara exterior ha de tenir els mecanismes de subjecció dels tornapuntes. 

A l'extrem inferior ha de tenir una base per a la seva fixació al terra. 

L'extrem superior ha de permetre acoblar més pals per tal d'incrementar l'alçària. 

Els tornapuntes han de ser extensibles, amb mecanismes per a regular amb precisió la seva llargària. 

Han de ser rectes, inclús estesos al màxim. 

El moviment d'extensió ha de ser suau. Les parts que ho precisin s'han de greixar. 

Als seus extrems ha de tenir macanismes per a fixar-lo al pal i a les piquetes. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Ha d'anar acompanyat de la documentació tècnica per al seu muntatge, amb la indicació expressa de les càrregues i 

dels esforços màxims que pot resistir. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

B0DF               ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS                                                                                                    

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 

S'han considerat els següents tipus d'elements: 

- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de cartró 

- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons d'enllumenat i de registre 

- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 

- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada 

- Alleugeridors cilíndrics de fusta 

- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la seva secció o en la seva 

posició. 

Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços propis de la seva funció. 

La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 

La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 

Toleràncies: 

- Fletxes:  5 mm/m 

- Dimensions nominals:  ± 5 % 

- Balcament:  5 mm/m 

 

MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Doc. núm.: 3 - PLEC DE CONDICIONS 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 61 

La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles. 

Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 

Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 

Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 

 

MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 

Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 

El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, no produeixi deformacions 

dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 

Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 

Resistència:  380 - 430 N/mm2 

Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

B0DZ               MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS                                                                              

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les 

seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense 

assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de 

formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que serà 

sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per 

una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  

 

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 

 

FLEIX: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Amplària:  >= 10 mm 

Gruix:  >= 0,7 mm 

Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 

Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 

 

DESENCOFRANT: 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma 

solidària. 

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes 

perjudicials al mediambient 

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, 

abans de la seva aplicació 

 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes que els 

deguts als usos adequats. 

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 

apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 

- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 

 

BASTIDES: 

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

\ 

 

B0E                MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT                                                                                          

B0E2               BLOCS DE MORTER DE CIMENT                                                                                                        

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o 

revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 

En funció del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades 

S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 

- Llis 

- Rugós 

- Amb relleu especial 

- Esmaltats 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments colorants o altres materials 

incorporats durant o desprès del procés de fabricació. 

Els extrems poden ser llisos o encadellats. 

No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 

No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment. 

El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant 

la seva manipulació o col·locació. 

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 

Volum de forats: 

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 50% 

- Alleugerit:  <= 60% 

- Foradat:  <= 70% 

Volum de cada forat: 

- Massís:  <= 12,5% 

- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25% 

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 

del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria 

- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16) 

- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 

- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria I o II 

- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat per el fabricant 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia: 

     - Peces amb <= 1,0%:  A1 

     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb presència d'humitat o en cares exposades a exteriors: 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat per el fabricant 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 

- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10% 

- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 

- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 

- Blocs cara vista: 

     - Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-3 

     - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) 

Característiques complementàries: 

- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat per el fabricant 

- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13) 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb substàncies o ambients que 

perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). 

UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y 

ligeros) 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les 

propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una 

probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una 

probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

     - Marca del fabricant i lloc d'origen 

     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 

     - Referència a la norma EN 771-3 

     - Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 

     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 

sistemes constructius. 

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest 

control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, 

(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 

corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 

d'aportar-ne la documentació corresponent 

 - Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es 

podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS: 

- Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques. 

- Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de 

la resistència a compressió s'obtingui segons estableix la UNE-EN 771-3 i assajades segons la UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de 

control de producció industrial que doni garanties. 

- Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, 

tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 

- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la resistència a compressió d'una mostra de 

10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS DE TANCAMENT: 

- Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques. 

- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la resistència a compressió d'una mostra de 

10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la conformitat amb les especificacions 

declarades del fabricant seguirà les designacions de la taula A1 de la norma UNE-EN 771-3. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del  fabricant, es realitzarà una sèrie 

completa d'assaigs a les peces aplegades a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, es 

repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats 

obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

 

\ 

 

B0EA               PECES DE MORTER DE CIMENT                                                                                                        

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o 

revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
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- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 

En funció del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades 

S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 

- Llis 

- Rugós 

- Amb relleu especial 

- Esmaltats 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments colorants o altres materials 

incorporats durant o desprès del procés de fabricació. 

No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 

No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment. 

El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant 

la seva manipulació o col·locació. 

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 

Volum de forats: 

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 50% 

- Alleugerit:  <= 60% 

- Foradat:  <= 70% 

Volum de cada forat: 

- Massís:  <= 12,5% 

- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25% 

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 

del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria 

- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16) 

- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 

- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria I o II 

- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat per el fabricant 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia: 

     - Peces amb <= 1,0%:  A1 

     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb presència d'humitat o en cares exposades a exteriors: 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat per el fabricant 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 

- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10% 

- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 

- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 

- Blocs cara vista: 

     - Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-3 

     - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) 

Característiques complementàries: 

- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat per el fabricant 

- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13) 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb substàncies o ambients que 

perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). 

UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y 

ligeros) 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les 

propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una 

probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 
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 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una 

probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

     - Marca del fabricant i lloc d'origen 

     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 

     - Referència a la norma EN 771-3 

     - Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 

     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 

sistemes constructius. 

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest 

control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, 

(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 

corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 

d'aportar-ne la documentació corresponent 

 - Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es 

podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS: 

- Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques. 

- Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de 

la resistència a compressió s'obtingui segons estableix la UNE-EN 771-3 i assajades segons la UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de 

control de producció industrial que doni garanties. 

- Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, 

tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 

- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la resistència a compressió d'una mostra de 

10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS D'ACABAT: 

- Abans de començar l'obra,  si varia el subministrament, i  per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els 

certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat: 

     - Resistència a la compressió 

     - Contingut de sulfats solubles SO3 

     - Contingut de sulfats solubles SO3 de magnesi, sodi i potassi 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el 

material rebut, a càrrec del contractista. 

- Sobre un 10 % de les peces rebudes, es realitzarà la comprovació de les característiques geomètriques següents: 

     - Llargària 

     - Amplària 

     - Gruix 

     - Rectitud d'arestes 

     - Planor 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la conformitat amb les especificacions 

declarades del fabricant seguirà les designacions de la taula A1 de la norma UNE-EN 771-3. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS I 

DE TANCAMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del  fabricant, es realitzarà una sèrie 

completa d'assaigs a les peces aplegades a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, es 

repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats 

obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ELEMENTS D'ACABAT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie 

completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. 

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-

ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins 

al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

 

\ 

 

B0F                MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA                                                                                                     

B0FA               TOTXANES                                                                                                                         

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries 

interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 

En funció de la densitat aparent: 

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  mes gran de 1000 kg/m3 

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 

En funció del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries. 

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses 

ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant 

la seva manipulació o col·locació. 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 

Volum de forats: 

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70% 

Volum de cada forat:  <= 12,5% 

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 

del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de categoria I o II 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva categoria 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia: 

     - Peces amb <= 1,0%:  A1 

     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la 

categoria. 

     - D1:  <= 10% 

     - D2:  <= 5% 

     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació 

posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10%  si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més 

escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 

 

PECES LD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 

del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides 

amb un lliscat: 

     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a la 

UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 

 

PECES HD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 

del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a la 

UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 

Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat per el fabricant 

      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 

      - Barreres anticapil·laritat (UNE-EN 772-7) 

Característiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions 

salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les 

propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una 

probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una 

probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

     - Marca del fabricant i lloc d'origen 

     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 

     - Referència a la norma EN 771-1 

     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 

     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest 

control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, 

(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 

corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 

d'aportar-ne la documentació corresponent 

 - Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es 

podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

- Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de 

la resistència a compressió s'obtingui segons estableix la UNE-EN 771-3 i assajades segons la UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de 

control de producció industrial que doni garanties. 

- Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, 

tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra 

de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie 

completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. 

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades 

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-

ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 

- En element estructural incloure la verificació: 

     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades. 

 

\ 

 

B0FH               RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT                                                                                     

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici, fundents i colorants, cuita. 

S'han considerat les peces següents: 

- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII) 

- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a) 

- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a) 

- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a) 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació : 

- Mètode A, rajoles extruïdes. 

- Mètode B, rajoles premsades en sec 

- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes. 

Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E): 

  - Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua): 

  - Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja) 

  - Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta) 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 

¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 

¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 

¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 

¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 

¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 
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¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 

¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 

¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l'aspecte d'una superfície més gran de 

rajola. 

Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser rectes i la cara vista plana. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Toleràncies: 

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 

- Grup AI-a, AI-b, AII-a1 

    - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2% 

- Gruix:  ± 10% 

    - Rectitud de costats:  ± 0,6% 

    - Planor:  ± 1,5% 

    - Ortogonalitat:  ± 1% 

- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII 

    - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2% 

- Gruix:  ± 10% 

    - Rectitud de costats:  ± 0,6% 

    - Planor:  ± 1,5% 

    - Ortogonalitat:  ± 1% 

- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb 

    - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 

        - 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6% 

        - 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75% 

        - 46 - 115 peces/m2:  ± 1% 

    - Gruix: 

        - 15 - 45 peces/m2:  ± 5% 

        - 46 - 400 peces/m2:  ± 10% 

    - Rectitud de costats: 

        - 15 - 115 peces/m2:  ± 5% 

        - 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75% 

    - Planor: 

        - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,5% 

        - 116 - 400 peces/m2:  ± 1% 

    - Ortogonalitat: 

        - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 

        - 116 - 400 peces/m2:  ± 1% 

- Grup BIII 

    - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 

        - Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 

        - Costat > 12 cm:  ± 0,5% 

    - Gruix: 

        - 46 - 400 peces/m2:  ± 0,5 mm 

        - 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm 

        - <= 15 peces/m2:  ± 0,7 mm 

    - Rectitud de costats:  ± 0,6% 

    - Planor: + 0,5%, - 0,3% 

    - Ortogonalitat:  ± 0,5% 

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 

 

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS: 

Característiques essencials: 

    - Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3): 

        -.Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 

        -.Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 

        - Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 

        - Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 

        - Grup AII-b1: >=900N 

        - Grup AII-b2:  >=750N 

        - Grup AIII:  >=600N 

        - Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N 

        - Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N 

        - Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 600N 

        - Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 500N 

        - Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm  mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 200N 

 

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS: 

Característiques essencials: 

    - Reacció al foc: A1 

    - Coeficient de fricció:  El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat. 

 

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS: 

Característiques essencials: 

    - Coeficient de fricció (per a zones de vianants):  El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat. 

    - Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat 

    - Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12 

 

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES: 

Característiques essencials: 

    - Reacció al foc: A1 

    - Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament >=3000N. Assaig ISO 10545-4):  

        - Grup AI-a: >=28 N/mm2 

        - Grup AI-b: >=23 N/mm2 

        - Grup AII-a1: >=20 N/mm2 

        - Grup AII-a2: >=13 N/mm2 

        - Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2 

        - Grup AII-b2: >=9 N/mm2 

        - Grup AIII: >=8 N/mm2 

        - Grup BI-a: >=35 N/mm2 

        - Grup BI-b: >=30 N/mm2 

        - Grup BII-a: >=22 N/mm2 

        - Grup BII-b: >=18 N/mm2 

        - Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2 
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    - Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental d'objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-

12004) 

 

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS: 

Característiques essencials: 

    - Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9) 

    - Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12) 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades, en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de reacció al foc de Nivell o 

Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials 

de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), 

 - Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials 

que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 

2000/605/CE), 

 - Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació peatonal i vehicular, 

 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no subjectes a reglamentació de reacció al foc ni 

de substàncies perilloses:  

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

 - Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses, 

 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de substàncies perilloses, i en 

sostres interiors suspesos subjectes a requisits de seguretat durant l'ús:  

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 

Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb: 

    - La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen 

    - Marcat corresponent a la primera qualitat. 

    - La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la classificació, quan sigui aplicable. 

    - Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular 

    - La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada) 

L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació: 

- Referència a la norma EN 14411  

- Nom o marca del fabricant 

- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- Classificació del producte i usos finals previstos.  

- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions tècniques. 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a 

mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER REVESTIMENTS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest 

control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, 

(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 

corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 

d'aportar-ne la documentació corresponent 

 - Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es 

podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que arribin a l'obra es demanaran al 

contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels 

assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

          - resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14) 

          - resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14) 

          - resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7) 

          - adherència al morter de ciment (ASTM C 482) 

     - Sobre 10 rajoles: 

          - absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12) 

          - resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4) 

          - comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2) 

          - aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2) 

     - Sobre 5 rajoles: 

          - resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12) 

          - resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11) 

          - resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9) 

          - resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14) 

     - Sobre 3 rajoles: 

          - duresa a la ratllada (escala de mohs) 

     - Sobre 1 rajola: 

          - coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el 

material rebut, a càrrec del contractista. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER REVESTIMENTS: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Doc. núm.: 3 - PLEC DE CONDICIONS 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 70 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER REVESTIMENTS: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie 

completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.  

 

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER PAVIMENTS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes 10000 peces), es demanaran al contractista 

els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat: 

     - Aspecte 

     - Absorció d'aigua 

     - Resistència a la flexió 

     - Duresa superficial 

     - Dilatació tèrmica 

     - Resistència a les taques 

     - Resistència als productes domèstics de neteja 

     - Llargària 

     - Amplària 

     - Gruix 

     - Rectitud d'arestes 

     - Planor 

     - Ortogonalitat 

  En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre 

el material rebut, a càrrec del contractista. 

Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir de la presentació dels 

assaigs de control de recepció. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER PAVIMENTS: 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT  EN PECES PER PAVIMENTS: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie 

completa d'assaigs a les peces rebudes a càrrec del Contractista. 

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.  

 

\ 

 

B3                 MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ                                                                         

B3D                MATERIALS PER A MICROPILONS                                                                                                      

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub d'acer laminat, sense soldadura, amb els extrems roscats i unes vàlvules o boquilles laterals que permetin el pas de la beurada de 

ciment, de forma controlada. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química del perfil. 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

En una secció de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte. 

El tub ha de ser recte. 

Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de 

tolerància del gruix de la paret. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

El tub ha de tenir unes boquilles adecuades al tipus d'injecció que s'ha de realitzar. Les dimensions i separacions de les boquilles han 

de ser les adients (50 cm aprox.). 

Les boquilles han de tenir una vàlvula d'injecció-antiretorn. 

Les vàlvules han de permetre injectar per trams, mitjançant doble obturador. 

La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus, depressions o estries pròpies del 

procés de fabricació, amb una amplària màxima de 0,8 mm. 

Pressió de prova hidràulica (ISO 2531):  >= 50 bar 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior:  ± 10% DN 

- Gruix de la paret:  ± 10% G.N. 

- Pes d'un tub: + 10%, - 8% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

No hi ha condicions específiques de subministrament. 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Per armadures amb les mateixes característiques i procedència (lot d'inspecció), es realitzaran els següents assaigs amb les 

freqüències indicades: 

     - 1 cada 10000 kg 

          - Comprovació de les característiques mecàniques (UNE-EN 10297-1) 

          - Prova hidràulica (ISO 2531) 

     - 1 cada 2000 kg 

          - Comprovació de les característiques geomètriques 
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En cas de que l'acer disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs 

de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons 

control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

- No es podran utilitzar partides d'acer que no portin un certificat de garantia del fabricant segons el prescrit. 

- En cas d'incompliment d'alguna característica mecànica o hidràulica sobre una de les determinacions, es repetirà el control sobre 

dues noves mostres, acceptant-se el conjunt si aquests darrers resultats són satisfactoris. En cas d'incompliment en les dues 

determinacions inicials, es rebutjarà directament el subministrament. 

- En cas d'incompliment de les característiques geomètriques, es rebutjaran els elements controlats i s'incrementarà el control al doble 

d'unitats. Si es continuen detectant irregularitats es passarà a controlar el 100% del subministrament. 

 

\ 

 

B4                 MATERIALS PER A ESTRUCTURES                                                                                                      

B44                MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES                                                                                               

B44Z               PLANXES I PERFILS D'ACER                                                                                                         

B44Z_01            PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES                                                                                                  

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o 

S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, 

S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-

1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, 

segons UNE-EN 10025-5 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura 

- Amb cargols 

S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 

- Una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

 

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació 

de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5 

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes: 

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN 10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 

- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 

 

PERFILS FORADATS: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació 

de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 

 

PERFILS CONFORMATS EN FRED: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació 

de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida. 

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162. 

 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la 

del material base. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc d'espàrrecs 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan 

lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o 

perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer. 
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S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de 

punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que 

no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de 

considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada abans de fer la següent. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres 

d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 per a obres d'enginyeria civil. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment 

automàtic no es pugui practicar. 

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota dels 

valors especificats. 

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant 

l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 

 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d'acord amb la UNE-EN ISO 898-1. 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions 

del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin d'aplicació. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el 

muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la 

part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels 

cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat 

equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en 

obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de 

les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al “collat a tocar” sense 

sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és 

necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense 

pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de control del parell torsor 

- Mètode del gir de femella 

- Mètode de l'indicador directe de tensió 

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment 

automàtic no es pugui practicar. 

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota dels 

valors especificats. 

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant 

l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 

 

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 

Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN 

ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte a aplicar. 

La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el 

temps d'enduriment després de l'obertura del recipient. 

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 

 

PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 

No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
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La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui. 

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 

Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga. 

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig 

escombrador. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie, 

de manera que no s'alterin les seves condicions. 

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de 

suministro. 

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los 

aceros estructurales no aleados. 

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte I: condiciones 

técnicas de suministro. 

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino.Parte 1:Condiciones 

técnicas de suministro. 

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y de la 

sección transversal. 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Acero DB-SE-A 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 

 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS: 

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 

de juliol 

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de tall. 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte 

del mateix. 

 

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:  

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per: 

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 

     - Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 

10025-1 

     - Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS: 

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent informació: 

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l'acer 

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, que permeti relacionar el 

producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet. 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim sobre un 10% de les 

peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204). 

- A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions: 

     - Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 

     - Procedència de fabricant 
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     - Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 

          - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

          - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 

          - Sèrie pesada:  e > 40 mm 

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest 

control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, 

(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 

corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 

d'aportar-ne la documentació corresponent 

- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas de que l'acer disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de 

la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 

corresponents al subministre rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

- Les unitats d'inspecció (UNE-EN 10025-2, Punt 8.3), seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de: 

     - Per lot: 20 t  

     - Per colada: 40 t ( pes perfils < 100 kg/m); 60 t ( pes perfils > 100 kg/m); 80 t ( pes perfils > 200 t) 

Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs mecànics (UNE EN 10025-1, Apartat 10.2): 

- Assaig de tracció d'una proveta per la determinació del límit elàstic aparent superior, la resistència a tracció i l'allargament, segons 

UNE-EN 10002-1 

- Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer segons UNE-EN ISO 7438 

- En perfils d'acer laminat, assaig de flexió per xoc (resiliència) de sis provetes de planxa d'acer segons UNE-EN 7475-1, UNE-EN 

7475-2. Els productes amb espessor nominal inferior a 6 mm, no requereixen assaigs de flexió per xoc ( UNE-EN 10025, Punt 7.3.2.1) 

- En perfils d'acer buits, assaig d'aixafada (perfils buits rodons) segons UNE-EN ISO 8492 (1 proveta) 

Sempre que canviï la colada de procedència del material, es realitzarà un assaig químic (UNE EN 10025-1, Apartat 10.1)de la 

composició de l'acer, amb determinació de: 

     Carboni: UNE 7014:1950, UNE 7331, UNE 7349 

     Fòsfor: UNE 7029 

     Sofre: UNE 7019 

     Nitrogen: UNE 36317-1, UNE 36317-2 

  I en acer laminat, a més a més: 

     Silici: UNE 7028 

     Manganès: UNE 7027 

  En acer laminat, a criteri de la DF es realitzarà a més, l'assaig de duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506). 

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178) per mètodes 

magnètics, sobre un 10 % de les peces rebudes. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 

- Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 

- Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació : 

     - Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-1). 

Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està 

totalment ple de material d'aportació. 

     - Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-1) 1 provetes 

     - Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-1) 1 provetes 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la norma UNE EN-ISO 14284 

(UNE EN 10025-1) 

- En perfils laminats i conformats les mostres pels assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts en les UNE EN 10025-2 

a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts en l'annex A de la UNE EN 10025-1. 

- Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377 

- Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1 

- En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son 

d'aplicació els següents requeriments: 

     - Per espessors nominals >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

     - Per espessors nominals <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm 

- Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així com la seva localització i 

orientació del producte. 

- Les mostres i els criteris de conformitat queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

- No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament. 

- Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable. 

- Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no imputable al material (com 

defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-

lo correctament amb una nova proveta. 

- Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre 

provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la 

unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 

- Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, 

s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 

correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 

- El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 

- En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la soldadura. 

 

\ 

 

B4R                MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Perfils laminats tipus "L 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química del perfil. 

Els perfils no han de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

Composició química de l'acer: 

+-----------------------------------------+ 

                  ¦    ¦ AISI 304(1.4301)¦ AISI 316(1.4401) ¦ 

¦    ¦-----------------¦------------------¦ 

¦ C  ¦     <= 0,07%    ¦     <= 0,07%     ¦ 

¦ Mn ¦     <= 2,00%    ¦     <= 2,00%     ¦ 

¦ Si ¦     <= 1,00%    ¦     <= 1,00%     ¦ 

¦ Cr ¦ 17,50% - 19,50% ¦ 16,50% - 18,50%  ¦ 

¦ Ni ¦  8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 13,00%  ¦ 
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¦ Mo ¦        -        ¦  2,00% - 2,50%   ¦ 

+-----------------------------------------+ 

Resistència a la tracció:  >= 600 N/mm2 

Els perfils han de tenir la forma i dimensions indicades a la DT. 

Toleràncies: 

- Gruix:  >= 2,5% 

- Llargària:  0,1% 

- Alineació d'arestes:  0,2% 

- Torsió:  ± 1°/m 

- Angles:  ± 1° 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides i amb l'escairat previst. 

Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, classificats per tipus i dimensions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables. 

 

\ 

 

B5                 MATERIALS PER A COBERTES                                                                                                         

B5Z                MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES                                                                                               

B5ZZ               MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES                                                                                               

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus. 

S'han considerat els elements següents: 

- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per ancoratge 

- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de coberta 

- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a fixació de taulonet de suport de carener 

- Peça de suport per a bonera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un procés 

continu de galvanitzat en calent, amb un forat de 105x105 mm 

- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un tub soldat a una base de 40x40 cm 

- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm de gruix, soldat a una platina d'acer 

galvanitzat per a ancoratge 

- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma 

- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom plisat 

- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula 

- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix soldada a una volandera formada per un rodó 

d'acer galvanitzat 

 

PEÇA DE PLANXA: 

El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa que ha d'anar recolzat sobre la paret. 

No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Les arestes han de ser rectes i escairades. 

El gruix de la planxa ha de ser constant. 

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 

 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. 

No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5. 

Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5 

 

PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 

Toleràncies: 

- Desenvolupament:  ± 3 mm 

- Llargària nominal: + 3%, - 0% 

- Gruix:  ± 0,1 mm 

 

TUB D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització. 

Gruix del tub:  >= 0,6 mm 

Gruix de la platina:  >= 1 mm 

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2 

 

ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT: 

L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements. 

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 

 

PAPER KRAFT: 

Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i la solera. 

Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2 

Contingut d'humitat (UNE 57-005):  7,5% 

Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3 

Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2 

Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110 

Toleràncies: 

- Gramatge:  ± 4% 

- Contingut d'humitat:  ± 1% 

- Resistència a l'esqueixament:  - 15% 

 

CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular. 

L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària. 

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 

Característiques del junt: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   Gruix      ¦ 

¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  del junt    ¦ 

¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)      ¦ 
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¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦              ¦ 

¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   >= 10      ¦ 

¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦              ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >= 7 metall ¦ 

¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >= 10 goma  ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Clau: Plom        ¦     -    ¦ >= 20 exterior¦    >= 2      ¦ 

¦Clau: Pàstic      ¦     -    ¦ >= 15 exterior¦    >= 5      ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

 

SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC: 

El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement distribuïts. 

Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta. 

El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament sobre l'element de suport. 

Amplària de la vessant de plom:  120 mm 

Secció de la ventilació:  >= 100 cm2/m 

 

GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA: 

La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre fixar-se al suport. 

Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport. 

Ha de presentar una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials. 

 

REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ: 

La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts. 

El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport. 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 1% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PECES D'ACER: 

Subministrament: Empaquetades. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 

 

PAPER KRAFT: 

Subministrament: En rotlles. 

Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 

manufacturados de hierro y acero. 

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

 

PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B6                 MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES                                                                                          

B6A                MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES                                                                                      

B6AZ               MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS                                                                                                

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials auxiliars per a reixats metàl·lics. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat. 

- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla 

metàl·lica 

- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer. 

 

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 

Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 

La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

 

PORTA DE PLANXA: 

La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat. 

Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els mecanismes d'apertura. 

 

DAU DE FORMIGÓ: 

Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat. 

No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia. 

 

PAL DE PLANXA: 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 1 mm 

- Diàmetre:  ± 1,2 mm 

- Rectitud:  ± 2 mm/m 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PAL O PORTA DE PLANXA: 
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Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el 

terra. 

 

DAU DE FORMIGÓ: 

No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B6B                MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua per a suport de tancaments de cartó-guix. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin pròpies. 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 

despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 

10327): 

- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 

- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 

- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100 

El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal 

Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 

- La expressió “perfilería metálica” 

- Referència a la norma europea EN 14195 

- La descripció específica del fabricant 

- La classe de recobriment de protecció 

- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent: 

     - Dimensions de la secció transversal 

     - Gruix 

     - Llargària 

Toleràncies: 

- Llargària del perfil (L): 

     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 

     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 

     - L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 

- Amplària de l'ala: 

     - Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 

     - Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm 

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 

- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 

- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície plana l'extrem no travat del perfil) 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y 

métodos de ensayo. 

UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones 

y métodos de ensayo. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim: 

- Referència a la norma europea EN 14195 

- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 

- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: Reacció al foc. Productes que 

satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques geomètriques. 

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest 

control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
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- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, 

(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 

corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 

d'aportar-ne la documentació corresponent 

 - Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es 

podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

- Abans de començar l'obra,  si varia el subministrament, i  per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els 

certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat: 

     - Gruix del recobriment  

     - Adherència del galvanitzat  

     - Rectitud dels perfils. 

     - Gruix de la planxa. 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el 

material rebut, a càrrec del contractista. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie 

completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, 

s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número  de  mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els 

resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

 

\ 

 

B7                 MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS                                                                                

B7B                GEOTÈXTILS                                                                                                                       

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Làmina formada per feltres de teixits sintètics. 

S'han considerat els materials següents: 

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La funció principal del geotèxtil pot ser: 

- F: Filtració 

- S: Separació 

- R: Reforç 

- D: Drenatge 

- P: Protecció 

Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 

La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç. 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 

Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 

Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació. 

Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma corresponent. La relació ús-norma-

funcions és la següent: 

- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S 

- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S 

- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 

- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 

- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 

- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 

- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 

del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965) 

- Característiques essencials: 

     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 

     - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús) 

- Característiques complementàries: 

     - Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1) 

     - Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels 

     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge 

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 

     - Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321) 

     - Resistència al envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960) 

     - Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225) 

     - Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries 

     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge 

Funció: Filtració (F). 

- Característiques essencials: 

     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries: 

     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge 

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 

- Característiques essencials: 

     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Doc. núm.: 3 - PLEC DE CONDICIONS 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 79 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

- Característiques complementàries: 

     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 

     - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres 

     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 

     - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres 

Funció: Filtració i Separació (F+S): 

- Característiques essencials: 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 

- Característiques essencials: 

     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments 

     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de terres i fonaments 

Funció: Drenatge (D): 

- Característiques essencials: 

     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 

- Característiques complementàries: 

     - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431) 

Funció: Filtració i drenatge (F+D): 

- Característiques essencials: 

     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 

     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 

- Característiques essencials: 

     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 

     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

Funció: Protecció (P): 

- Característiques essencials: 

     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

     - Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 

     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 

Funció: Reforç i Protecció (R+P): 

- Característiques essencials: 

     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

     - Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en 

la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs pro tegits del sol, la pluja i la humitat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construcción de carreteras y otras zonas de 

tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica). 

UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en construcciones ferroviarias. 

UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 

estructuras de contención. 

UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. 

UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección 

costera y revestimiento de taludes). 

UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de embalses y presas. 

UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de canales. 

UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la contrucción de túneles y estructuras 

subterráneas. 

UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos. 

UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores de residuos líquidos. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funció: Filtració i reforç, 

 - Productes per a canals de Funció: Filtració, reforç i protecció, 

 - Productes per a sistemes de drenatge de Funció: Filtració i drenatge, 

 - Productes per a vies fèrries de Funció: Filtració i reforç, 

 - Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funció: Protecció, 

 - Productes per a embassaments i preses de Funció: Filtració i reforç, 

 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funció: Filtració i reforç, 

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funció: Filtració i reforç, 

 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funció: Filtració i reforç, 

 - Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funció: Filtració, reforç i protecció:  

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 

 - Productes per a embassaments i preses de Funció: Separació, 
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 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funció: Separació, 

 - Productes per a vies fèrries de Funció: Separació, 

 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funció: Separació, 

 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funció: Separació, 

 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funció: Separació, 

 - Productes per a canals de Funció: Separació, 

 - Productes per a sistemes de drenatge de Funció: Separació:  

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Massa nominal en kg 

- Dimensions 

- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

     - Marca del fabricant i lloc d'origen 

     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 

     - Referència a les normes aplicables 

     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material en cada subministrament. 

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest 

control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, 

(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 

corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 

d'aportar-ne la documentació corresponent 

- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, 

es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

- A la recepció dels productes es comprovarà ( CTE DB HS ,  Art.4.2): 

     - Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 

     - Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

     - Que es corresponen amb les propietats demandades 

     - Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

- Determinació de les característiques geomètriques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Cada 5000 m2 o fracció de geotextil de les mateixes característiques col·locat en obra, es realitzaran els assaigs següents: 

     - Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864) 

     - Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 

     - Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 

     - Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236) 

     - Resistència a la ruptura ulterior (esquinçament) (UNE 40529)  

 

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMIINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al 

contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels 

assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

     - Pes 

     - Resistència a la tracció i allargament fins el trencament 

     - Resistència mecànica a la perforació 

     - Permeabilitat (columna d'aigua de 10 cm) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el 

material rebut, a càrrec del contractista. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent 

certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins 

al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES DE TRACCIÓ MECÀNICA: 

Els resultats dels assaig d'identificació compliran les condicions del plec amb les desviacions màximes següents: 

- Assaigs físics i mecànics: ± 5 % 

- Assaigs hidràulics: ± 10 %  

Si algun resultat queda fora d'aquestes toleràncies, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, 

quan els nous resultats estiguin d'acord a l'especificat. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ: 

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà 

l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
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B7C                MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS                                              

B7C2               PLANXES DE POLIESTIRÈ                                                                                                            

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o amb forma especial per a connectar-se 

entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície llisa o amb tractament (acanalada, relleu, , ranurada, etc.) 

S'han considerat els tipus següents: 

- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 

- Poliestirè expandit ondulat o nervat 
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- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 

- Poliestirè expandit elastificat 

- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 

que els materials 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 en aquest cas, es procurarà 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. 

No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), defectes en la massa detectables a 

simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs. 

Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície. 

Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives. 

Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient per encadellar-los o preparats a 

mitjamossa, segons el cas. 

- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 

 

POLIESTIRÈ EXPANDIT: 

Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa 

Les toleràncies dimensionals han de complir l'especificat en la Taula 1 de la UNE-EN 13163. 

Les característiques dels elements han de complir les especificacions de la UNE-EN 13163. 

 

POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 

Les característiques de les planxes han de complir les especificacions de la UNE-EN 13164. 

Toleràncies: 

- Llargària o amplària (UNE-EN 822): 

     - L o A < 1000 mm:  ±8 mm 

     - L o A >= 1000 mm:  ±10 mm 

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm 

- Planor (UNE-EN 825): 

     - L o A < 1000 mm:  ±7 mm 

     - L o A 1000 a 2000 mm:  ±14 mm 

     - L o A 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm 

     - L o A > 4000 mm:  ± 35 mm 

La tolerància en el gruix ha de complir l'especificat en la UNE-EN 13164. 

 

PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT: 

Conductivitat tèrmica a 0°C (UNE 92-201 o UNE 92-20 2):  <= 0,033 W/(m.K) 

Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2:  <= 3 mm 

Rigidesa dinàmica:  <= 20 N/cm3 

 

PLACA PER A TERRA RADIANT: 

Ha de dur, en una de les seves cares, ressalts per allotjar els conductes de calefacció, la forma dels quals ha de permetre definir un 

traçat correcte de les conduccions. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic. 

Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la insolació directa i de l'acció del vent. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

POLIESTIRÈ EXPANDIT: 

UNE-EN 13163:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno 

expandido (EPS). Especificación. 

 

POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 

UNE-EN 13164:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno 

extruido (XPS). Especificación. 

UNE-EN 13164/A1:2004 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno 

extruído (XPS). Especificación. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades següents: 

- Identificació del producte 

- Identificació del fabricant 

- Data de fabricació 

- Identificació del torn i del lloc de fabricació 

- Classificació segons la reacció al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1) 

- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 

- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 

- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823) 

- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i la UNE-EN 13163 per al poliestirè expandit 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol 

- Llargària i amplària nominals 

- Tipus de revestiment, en el seu cas 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar el valor del 

factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086). 

Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la UNE-EN 13163, en funció de tipus. 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques 

següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
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 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials 

que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 

96/603/CE, i les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o 

materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció 

al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials 

per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per 

exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE 

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172. 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material en cada subministrament. 

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest 

control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, 

(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 

corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

 - Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es 

podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

- A la recepció dels productes es comprovarà (CTE DB HE-1, Art.4.3): 

     - Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 

     - Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

     - Que es corresponen amb les propietats demandades 

     - Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de 

placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents: 

     - Densitat (UNE-EN ISO 845) 

     - Conductivitat tèrmica (UNE 92201:1989 o UNE 92202:1989) 

     - Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 12086-2) 

     - Resistència a la compressió (UNE 53205) 

     - Coeficient de dilatació (UNE 53126:1979) 

     - Reacció al foc (UNE-EN 13501-1) 

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques geomètriques següents (UNE-

EN 13163) 

     - Amplària 

     - Llargària 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat 

de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà 

l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins 

al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

 

\ 

 

B7C9               FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA                                                                                               

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre, amb o sense revestiment, en 

forma de feltres, mantes, pannells o planxes. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 

que els materials 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 en aquest cas, es procurarà 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. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral·leles i els angles rectes. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 

del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 

- Estabilitat dimensional (EN 1604): 

     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 

     - Variació relativa planor:  <= 1 mm/m 

- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el doble del pes de l'element considerat en la 

seva dimensió total. 

- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (EN 1604): 

     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (EN 1604): 

     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 

- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat per el fabricant 

- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat per el fabricant 

- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat per el fabricant 

- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat per el fabricant 

- Absorció d'aigua a curt termini per immersió parcial (EN 1609):  <= 1,0 kg/m2 

- Absorció d'aigua a llarg termini per immersió parcial (EN 1609):  <= 3,0 kg/m2 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat per el fabricant 

- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat per el fabricant 

- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant 
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- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les toleràncies del gruix en funció de la classe 

declarada 

     - T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 

     - T7:  0 ; +10% o + 2 mm 

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 

Toleràncies: 

- Llargària nominal (EN 822):  ± 2% 

- Amplària nominal (EN 822):  ± 1,5% 

- Gruix (EN 823):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria: 

     -  T1:  - 5% o 5 mm 

     -  T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 

     -  T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 

     -  T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 

     -  T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm 

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 

- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm 

Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162. 

 

FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI: 

Permeabilitat al vapor d'aigua: 

- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 

- Placa:  Nul·la 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en paquets, en el cas d'elements més 

rígids com pannells o planxes. 

Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i les humitats. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos industriales de lana mineral (MW). 

Especificación. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades següents: 

- Identificació del producte 

- Identificació del fabricant 

- Data de fabricació 

- Identificació del torn i del lloc de fabricació 

- Classificació segons la reacció al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1) 

- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 

- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 

- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823) 

- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol 

- Llargària i amplària nominals 

- Tipus de revestiment, en el seu cas 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a 

mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques 

següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials 

que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 

96/603/CE, i les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o 

materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció 

al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials 

per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per 

exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE 

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172. 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material en cada subministrament. 

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest 

control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, 

(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 

corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 

d'aportar-ne la documentació corresponent 

 - Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es 

podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

- A la recepció dels productes es comprovarà (CTE DB HE-1, Art.4.3): 

     - Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 

     - Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
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     - Que es corresponen amb les propietats demandades 

     - Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de 

placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents: 

     - Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208) 

     - Densitat (UNE EN 1602) 

     - Conductivitat tèrmica (UNE EN 12667o UNE EN 12939) 

     - Reacció al foc (UNE-EN 13501-1) 

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques geomètriques següents (UNE 

92209) 

     - Amplària 

     - Llargària 

     - Gruix 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat 

de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà 

l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins 

al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

 

\ 

 

B7J                MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS                                                                          

B7J5               SEGELLANTS                                                                                                                       

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra per a que en 

quedi garantida l'estanquitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic 

(bàsic) o neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la 

consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 

Característiques físiques: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 

¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5° C ¦  temperatura¦ 

¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 

¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 

¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 

¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 

¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 

¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

Característiques mecàniques: 

+-----------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 

¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 

¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 

¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 

¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 

¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 

¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 

¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 

¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 

¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 

+-----------------------------------------------------------------+ 

 

MASSILLA DE SILICONA: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica. 

Base:  Cautxú-silicona 

Allargament fins al trencament: 

- Neutra:  >= 500% 

- Àcida o bàsica:  >= 400% 

 

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
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Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que v ulcanitza sense 

retraccions, i no li afecta la humitat. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base:  Polisulfurs + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 

 

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: 

- Monocomponent:  Poliuretà 

- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 

 

MASSILLA ACRÍLICA: 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb una 

certa elasticitat. 

Base:  Polímers acrílics 

 

MASSILLA DE BUTILS: 

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica elàstica. 

Base:  Cautxú-butil 

 

MASSILLA D'OLEO-RESINES: 

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 

Base:  Oleo-resines 

 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un produc te homogeni amb la 

consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 

Base:  Cautxú-asfalt 

Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 

 

MASSILLA ASFÀLTICA: 

Resiliència a 25°C:  78% 

 

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 

Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 

Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 

Resistència a la tracció (DIN 53571) 

- a 20°C:  15 N/cm2 

- a -20°C:  20 N/cm2 

Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 

Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 

 

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 

Classificació dels materials: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 

¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 

¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 

¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 

¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 

¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 

¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 

¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 

¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

Característiques físiques: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 

¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6 -3)¦5 cicles a -18°C¦ 

¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 

¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 

¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 

¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 

¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En envàs hermètic. 

 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una 

temperatura entre 5°C i 35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 

 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos. 

 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels 

20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 

 

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials. 

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 

 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Doc. núm.: 3 - PLEC DE CONDICIONS 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 86 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 

- Instruccions d'ús 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: Reacció al foc. Productes que 

satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: Altres, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.  

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat  

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i us previst 

- Informació sobre les característiques essencials 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA: 

- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent on es garanteixi el compliment de les 

condicions establertes al plec. 

- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de subministrament, es realitzaran els assaigs 

d'identificació següents:(UNE 104281-0-1) 

     - Assaig de penetració  

     - Assaig de fluència  

     - Assaig d'adherència  

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA: 

La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà d'acord a la norma UNE 104281-0-1. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA: 

No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de fabricació garantint el compliment de les 

condicions establertes al plec. 

En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el mateix sobre dues mostres més del mateix lot, 

acceptant-ne únicament quan els dos nous resultats compleixin les especificacions. 

 

\ 

 

B7JZ               MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS                                                                                      

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cinta de cautxú cru 

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 

- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 

- Emprimació prèvia per a segellats 

 

IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 

No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador. 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se correctament i deixar una capa 

uniforme després de l'assecatge. 

 

CINTA DE CAUTXÚ CRU: 

Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes d'impermeabilització amb membranes. 

 

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Amplària:  >= 5 cm 

Estabilitat dimensional de la cinta de paper: 

- Amplària:  < 0,4% 

- Llargària:   <2,5% 

Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CINTA: 

Subministrament: En rotlles de diferents mides. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques. 

 

IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 

Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 
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- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions de temperatura 

- Toxicitat i inflamabilitat 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha de protegir de les gelades. 

 

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦ 

¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 

¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦ 

¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦ 

¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦ 

¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 

¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦ 

¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials 

de tipus, realitzats per laboratori notificat. 

     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.  

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat  

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i us previst 

- Informació sobre les característiques essencials 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

 

\ 

 

B8                 MATERIALS PER A REVESTIMENTS                                                                                                     

B84                MATERIALS PER A CELS RASOS                                                                                                       

B843               PLAQUES DE FIBRES VEGETALS                                                                                                       

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, fonoabsorbent o no amb la cara vista rugosa, per a utilitzar en cel ras 

desmuntable. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La cara vista ha de ser plana, sense pols, eflorescències ni d'altres defectes. 

Ha de ser incombustible i ha d'estar protegida de l'atac dels insectes i del podriment. 

Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària. 

Toleràncies: 

- Planor:  ± 1 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm 

- Angles. Variacions cotg:  <= 1/500 

- Llargària:  ± 1/1000% 

- Amplària:  ± 1/1000% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

A l'embalatge ha de figurar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Dimensions i tipus de placa 

- Distintius de qualitat, si en té 

Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

B84Z               MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS                                                                                             

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel ras, els tirants o elements verticals 

per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als 

elements verticals. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la norma UNE-EN 13964. 

Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia de Document de Idoneïtat Tècnic 

Europeu corresponent. 
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L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La distancia entre eixos dels perfils, el 

sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat 

portant, el tipus de protecció i acabat, el sistema de immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT.  

No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat. 

Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre. 

Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras. 

Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i del color exigits per la DF. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 

del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Reacció al foc (UNE-EN 13823) 

- Capacitat portant (UNE-EN 13964) 

      - Toleràncies i dimensions 

- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13964:2006 Techos supendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** 

Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 

conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre 

reacció al foc i sobre substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per 

flexió i capacitat portant):  

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i 

capacitat portant), 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. 

** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la 

classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies perilloses, 

 - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 

 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * 

Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació 

de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència de les modificacions/revisions a 

aquesta norma europea 

- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions 

- Identificació del material o materials 

- Any i mes de fabricació 

- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en el projecte i plec 

de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). 

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant (signat per 

persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 

marcatge CE. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials amb deficiències a la documentació de 

marcatge CE. 

 

\ 

 

B89                MATERIALS PER A PINTURES                                                                                                         

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Pintures, pastes i esmalts. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als 

àlcalis 

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada 

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat 

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors 

resistents als àlcalis i a la intempèrie 

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a 

l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents 

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la 

intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen 

amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per 

polimerització mitjançant un catalitzador 

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
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- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de 

l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-

estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 

 

PINTURA A LA COLA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha 

d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29): 

     - Al tacte:  2 h 

     - Totalment sec:  4 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 

PINTURA A LA CALÇ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics fins a 

l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides. 

 

PINTURA AL CIMENT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la 

superfície a tractar. 

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 

 

PINTURA AL LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs 

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29):  

     - Al tacte:  < 30 

     - Totalment sec:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 

PINTURA PLÀSTICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes. 

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha 

d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d'assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic: 

     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 

     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 

- Rendiment:  > 6 m2/kg 

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

- Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació constant >= 0,98 

- Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

 

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 

Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

 

PINTURA ACRÍLICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments pneumàtics 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 4 h 

     - Totalment sec:  < 14 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie. 

 

ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de la 

superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 6 h 

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 

 

ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una 

capa uniforme després de l'assecatge. 
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- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 

- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (I NTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats 

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12 

 

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una 

capa uniforme després de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (I NTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 

- Adherència i resistència a l'impacte: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

- Resistència química: 

     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 

     - Al xilol:  Cap modificació 

     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

     - A l'aigua:  15 dies 

 

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una 

capa uniforme després de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 

 

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de la 

superfície a tractar. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

 

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de la 

superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h 

 

ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h 

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 

 

ESMALT EPOXI: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
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- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h 

Ha de tenir bona resistència al desgast. 

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, 

querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2 

Resistència a la temperatura:  80°C 

 

PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d'assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic:  < 17 kN/m3 

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

- Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, 

EPOXI I PASTA DE PICAR: 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de 

les gelades. 

 

PINTURA A LA CALÇ: 

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de 

les gelades. 

 

PINTURA AL CIMENT: 

Subministrament: En pols, en envasos adequats. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de 

les gelades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, 

ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Toxicitat i inflamabilitat 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Temps d'estabilitat de la barreja 
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- Temperatura mínima d'aplicació 

- Temps d'assecatge 

- Rendiment teòric en m/l 

- Color 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions. 

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest 

control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, 

(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 

corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 

d'aportar-ne la documentació corresponent 

 - Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es 

podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 

     - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)  

     - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1 

     - Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)  

     - Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)  

     - Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de 

realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 

     - Esmalt sintètic: 

          - Assaigs sobre la pintura líquida: 

               - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

               - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

               - Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 

               - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)  

               - Índex de despreniments INTA 16.02.88 

               - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 

               - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

               - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

               - Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

               - Conservació de la pintura INTA 16.02.26 

     - Esmalt de poliuretà: 

          - Assaigs sobre la pintura líquida: 

               - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

               - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

               - Índex de despreniments INTA 16.02.88 

               - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 

               - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

               - Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 

               - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 

               - Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 

               - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

               - Resistència a agents químics UNE 48027 

               - Conservació de la pintura INTA 16.02.26  

               - Resistència al calor UNE 48033 

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de 

realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de 

conservació i/o emmagatzematge. 

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en 

primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 

subministrament. 

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. 

En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos 

resultats estiguin d'acord a dites especificacions. 

 

\ 

 

B8Z                MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS                                                                                           

B8ZA               MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució de poliamina, 

poliamida o d'altres 

- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa 

- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents 

- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 

- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades 

- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 

- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un activador 

- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i altres additius 

- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de tensioactius aniònics i sabons. 

- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de resistència química alta 

enfront dels àcids orgànics i inorgànics 
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- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i insecticides per a evitar el to blavós i 

el podriment 

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos 

- Solució de silicona 

- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents 

- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la brillantor 

- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la 

humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats 

- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen en ser 

mesclades amb un isocianat 

- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades 

- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials 

- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, dissolt en 

dissolvents adequats 

 

VERNÍS: 

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una 

capa uniforme desprès de l'assecatge. 

 

VERNÍS GRAS: 

Ha de ser resistent al fregament i al rentat. 

 

VERNÍS SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 

Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (I NTA 16 02 88):  >= 4 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 5 h 

     - Totalment sec:  < 12 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats 

 

VERNÍS DE POLIURETÀ: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (I NTA 16 02 88):  >= 4 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 10 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 

- Adherència i resistència a l'impacte: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Fins a 250°C 

- Resistència química: 

     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 

     - Al xilol:  Cap modificació 

     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

     - A l'aigua:  15 dies 

 

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts 

Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h 

 

VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

 

VERNÍS FENÒLIC: 

Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h 

 

VERNÍS D'UREA-FORMOL: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (I NTA 16 02 88):  >= 4 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 30 min 

     - Totalment sec:  < 3 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 
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- Ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 

BREA EPOXI: 

El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26). 

Relació resina epoxi/quitrà:  40/60 

Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C 

Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h 

Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres 

Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 

Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir 

 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 

- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  > 3 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment seca:  < 6 h 

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 

- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68):  >= 150 h 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02  29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment seca:  < 18 h 

Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 

Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 

 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02  29): 

- Al tacte:  < 45 min 

- Totalment seca:  < 4 h 

Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 

 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02  29): 

- Al tacte:  < 15 min 

- Totalment seca:  < 2 h 

Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 

 

IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una 

capa uniforme després de l'assecat 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 30 min 

     - Totalment seca:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 

IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una 

capa uniforme després de l'assecat 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 15 min 

     - Totalment seca:  < 1 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 

LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT: 

Dilució del 25 al 50% 

Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 

pH (c.c.): 10,5 

 

PINTURA DECAPANT: 

Ha de ser d'evaporació ràpida. 

Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. 

Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula. 

 

POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC: 

Temps d'assecatge:  <= 30 min 

Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h 

Pes específic:  13 kN/m3 

 

PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: 

Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs. 

Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres. 
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Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 

SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS: 

pH sobre T.Q.:7,75 

 

SEGELLADORA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar 

una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  30 min   - 4 h 

     - Totalment seca:  < 12 h 

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 

SOLUCIÓ DE SILICONA: 

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de impregnar bé les superfícies poroses 

sense deixar pel·lícula. 

Rendiment:  > 3 m2/l 

Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de 

les gelades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Acabat, en el vernís 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Color, en el vernís de poliuretà de dos components 

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 

- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi. 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions. 

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest 

control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, 

(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 

corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 

d'aportar-ne la documentació corresponent 

 - Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es 

podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 

     - Assaigs sobre pintura líquida: 

          - Dotació de pigment 

          - Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 

          - Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

          - Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

          - Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 

          - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

          - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

     - Assaigs sobre pel·lícula seca: 

          - Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 

          - Adherència  UNE EN ISO 2409 

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de 

realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Abans de començar l'obra,  si varia el subministrament, i  per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els 

certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat: 

     - Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 

     - Índex d'anivellament INTA 160289 
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     - Índex de despreniment INTA 160.288 

     - Temps d'assecat INTA 160.229 

     - Envelliment accelerat INTA 160.605 

     - Adherència UNE EN ISO 2409 

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de 

realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de 

conservació i/o emmagatzematge. 

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en 

primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 

subministrament. 

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. 

En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos 

resultats estiguin d'acord a dites especificacions. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie 

completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris. 

 

\ 

 

B9                 MATERIALS PER A PAVIMENTS                                                                                                        

B96                MATERIALS PER A VORADES                                                                                                          

B965               PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES                                                                                            

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies 

exteriors a les que delimita. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 

- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial 

S'han considerat les formes següents: 

- Recta 

- Corba 

- Recta amb rigola 

- Per a guals 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 

El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel 

comprador. 

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 

La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

Classes en funció de la resistència climàtica: 

- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 

- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 

- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5 

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 

- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 

- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 

- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 

Classes en funció de la resistència a flexió: 

- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 

- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 

- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de 

determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 

- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 

     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 

     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 

- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 

     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 

     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- Identificació del producte 

- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la 

següent informació: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data de producció 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 

juliol 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no 

necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 

96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la 

Comissió 2000/553/CE, modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 

     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de 

qualitat del fabricant. 

     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs: 

     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 

     - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 

     - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, s'ha de poder prescindir 

dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 

rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin 

acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas 

d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins 

al 100% del subministrament. 

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i 

valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues 

mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't. 

 

\ 

 

B97                MATERIALS PER A RIGOLES                                                                                                          

B974               PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada de morter de ciment blanc. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la cara plana. 

No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix. 

Absorció d'aigua (UNE 127002):  <= 7,5% 

Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 

- Cara a tracció:  >= 5 N/mm2 

- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2 

Gelabilitat (UNE 127004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Gruix:  ± 3 mm 

- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm 

- Balcaments:  ± 0,5 mm 

- Planor:  ± 0,4 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en palets. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
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     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del 

fabricant. 

     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 peces) per tal de realitzar els següents 

assaigs: 

     - Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339): 

          - Absorció d'aigua  

          - Gelabilitat  

          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista  

          - Resistència al xoc  

     - Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339) 

          - Resistència a flexió  

          - Estructura  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, s'ha de poder prescindir 

dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 

rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin 

acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas 

d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins 

al 100% del subministrament. 

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i 

valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues 

mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't. 

 

\ 

 

B9E                MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS                                                                         

B9E1               PANOTS                                                                                                                           

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 

S'han considerat les peces següents: 

- Panot gris per a voreres 

- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel 

comprador. 

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva 

capa superficial. 

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 

Llargària:  <= 1 m 

Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de 

determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 

     - Classe 1 (marcat J): 

          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 

          - Llargària > 850 mm: 8 mm 

     - Classe 2 (marcat K): 

          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 

          - Llargària > 850 mm: 6 mm 

     - Classe 3 (marcat L): 

          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 

          - Llargària > 850 mm: 4 mm 

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm): 

     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  1,5 mm 

          - Concavitat màxima:  1 mm 

     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  2 mm 

          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
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     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  2,5 mm 

          - Concavitat màxima:  1,5 mm 

      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  4 mm 

          - Concavitat màxima:  2,5 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no 

necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 

96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la 

Comissió 2000/553/CE, modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant: 

     - Dimensions nominals 

     - Resistència climàtica 

     - Resistència a flexió 

     - Resistència al desgast per abrasió 

     - Resistència al lliscament/patinatge 

     - Càrrega de trencament 

     - Comportament davant el foc 

- Referència a la norma UNE-EN 1339 

- Identificació del producte 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El 

símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

     - Nom o marca identificativa del fabricant 

     - Direcció registrada del fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - Referència a la norma EN 1339 

     - El tipus de producte i l'ús o usos previstos 

     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als transports 

públics, ha de constar a més: 

     - Resistència al trencament 

     - Resistència al patinat/lliscament 

     - Durabilitat 

Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 

     - Reacció al foc 

     - Resistència a la ruptura 

     - Resistència al patinat/lliscament 

     - Durabilitat 

     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 

Els productes destinats a ús en cobertes: 

     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 

     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del 

fabricant. 

     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents 

assaigs (UNE-EN 1339) 

     - Sobre 3 mostres de 3 peces: 

          - Absorció d'aigua 

          - Gelabilitat 

          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 

          - Resistència al xoc 

     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 

          - Resistència a flexió 

          - Estructura 

          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 

- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment 

reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats 

dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin 

acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas 

d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins 

al 100% del subministrament. 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 100 

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada mostra) ha de complir les 

especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del 

mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat. 

 

\ 

 

B9G                MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ                                                                                             

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a l'execució de paviments de formigó. 

S'han considerat els materials següents: 

- Pols de marbre 

- Pols de quars de color 

- Pols de quars de color gris 

- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó 

 

POLS DE MARBRE: 

Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó. 

Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats blancs d'altra naturalesa. Els grans han 

de ser de granulometria fina i com més contínua millor. 

Mida dels grans:  <= 0,32 mm 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0 

Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Nul 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

Temperatura d'utilització (T):  5°C <= T <= 40°C 

 

POLS DE QUARS: 

Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de l'enduriment i eventualment colorants, per a 

utilitzar en l'acabat de paviments de formigó. 

El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la granulometria fina i com més contínua 

millor. 

El ciment ha de complir amb els requisits establerts a la UNE-EN 197-1 i els establerts a la UNE 80305 quan s'utilitzi ciment blanc. 

Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de cura. 

Mida del granulat:  0,7 - 2 mm 

Quantitat de ciment per kg preparat:  0,2 - 0,25 kg 

Duresa del granulat (escala de Mohs):  7 

Densitat:  1,5 g/cm3 

Un cop aplicat sobre una base de formigó fresc en la quantitat i dosificació adient a l'ús, no pot formar pols i ha de complir les 

característiques següents: 

- Porositat de la base:  <= 3% 

- Pèrdua de pes per fregament (UNE 127-005):  0,3 g/cm2 

- Pèrdua d'alçària per fregament (UNE 127-001):  3 mm 

- Comportament a l'atac d'olis i petrolis:  Ha de resistir 

 

PERFIL BUIT DE PVC: 

Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament del paviment i formar junts de retracció del formigó. 

Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats. 

Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les típiques línies d'una correcta extrusió. 

Densitat (UNE 53-020, mètode B):  1400 - 1500 kg/m3 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h):  >= 80°C 

Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C , 4 h):  <= 14% 

Resistència a la tracció (UNE 53-141):  >= 40 N/mm2 

Allargament a trencament (UNE 53-141):  >= 110% 

Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141):  >= 1 kgm 

Resistència a l'acetona (UNE 53-141):  Sense esquerdes ni desmoronament 

Estabilitat dimensional (UNE 53-141):  <= 2% 

Toleràncies: 

- Gruix:  ± 0,5 mm 

- Alçària:  ± 1 mm 

- Pes:  ± 5% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

POLS DE MARBRE: 

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

 

POLS DE QUARS: 

En el sac hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Pes net 

- Data de preparació 

- Distintiu de qualitat, si en té 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

PERFIL BUIT DE PVC: 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

B9H                MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS                                                                                            

B9H1               MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 101 

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i, eventualment, additius, de 

manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, 

eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o sobreescalfada. 

La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 

- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 

- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 

El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria: 

- AC: Formigó asfàltic 

- D: Granulometria màxima del granulat 

- surf/base/bin: us previst, capa de rodadura/base/intermitja 

- lligant: designació del lligant utilitzat 

- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa (S) o grossa (G) 

- MAM:si la mescla es de mòdul alt 

Requisits dels materials constitutius: 

- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents: 

     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 

     - BM: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 

     - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 

     - BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 

     - BMC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023 

- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats. 

- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt 

reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 

13108-1 

- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre el total de la mescla, 

d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la 

UNE-EN 13108-1 

- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst 

- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada 

- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 

- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria màxima de la mescla. Les 

propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla. 

- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 

del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques generals de la mescla: 

     - Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i d'additius 

s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 

0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i 

qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1% 

     - Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per selecció dels 

percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm. 

     Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents: 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm 

          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm 

     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir dels valors 

màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1 

     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories del contingut de 

forats de les taules 3 i 4 de la UNE-EN 13108-1. 

     - El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment recoberts pel lligant i 

no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins 

     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria de 

coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat en la taula 5 de la UNE-EN 13108-1. 

     - Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al 

corresponent a la categoria del material, segons l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 13108-1. 

     - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al 

corresponent a la categoria del material, segons l'especificat en les taules 7, 8 i 9 de la UNE-EN 13108-1. 

     - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-

1. 

     - Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar classificat en alguna de les categories 

següents: bona, moderada, pobre o sense requisit 

     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser igual o superior al 

corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 10 de la UNE-EN 13108-1. 

     - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la temperatura màxima de la mescla 

declarada per el fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat en la taula 11 de la UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de 

declarar la temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es 

pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades per el fabricant. 

- Característiques de la mescla amb especificació empírica: 

     - Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat 

o modificador: 

          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa 

          - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa 

     - Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1 

     - Contingut de lligant:  El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons 

l'especificat en la taula 13 de la UNE-EN 13108-1 

     - Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 

     - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el fabricant han de complir l'especificat en l'article 

5.3.2 de la UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material. 

     - Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de complir els límits 

corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades en les taules 18 i 19 de la UNE-EN 13108-1. 

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser igual o superior al 

corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 20 de la UNE-EN 13108-1. 

- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de complir els límits 

corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 21 de la UNE-EN 13108-1. 

- Característiques de la mescla amb especificació fonamental: 

     - Contingut de lligant:  >=3% 

     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el fabricant han de complir els valors màxim i mínim corresponents a la 

classificació del material en alguna de les categories especificades en les taules 22 i 23 de la UNE-EN 13108-1. 

     - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el fabricant 

han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 24 

de la UNE-EN 13108-1. 

     - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de complir el límit corresponent a la classificació 

del material en alguna de les categories especificades en la taula 25 de la UNE-EN 13108-1. 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 102 

CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES: 

S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3: 

- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, regularització o base 

- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa intermèdia o base 

No s'ha d'iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball. 

El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits en la taula 542.1 del PG 3. 

L'aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, en capes base i intermèdies ha de ser < 10% en 

massa total de la mescla, sempre que no provinguin de mescles que tinguin deformacions plàstiques. 

Si s'incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la proporció i el lligant utilitzat, de manera que a més de 

les propietats addicionals, es garanteixi el comportament de la mescla mínim, similar al obtingut amb el lligant bituminós dels 

especificats en l'article 215 del PG 3. 

Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als granulats combinats, inclòs el pols mineral, per els 

tamisos: 45 mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de 

granulometria de la mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG 3. El valor s'ha 

d'expressar en percentatge del granulat total amb una aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb 

una aproximació del 0,1%. 

Contingut de lligant: 

- Capa de rodadura, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 

- Capa intermèdia, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 

- Capa intermèdia, mescla mòdul alt:  >= 4,50% 

- Capa base, mescla semidensa i grossa:  >= 3,65% 

- Capa base, mescla mòdul alt:  >= 4,75% 

En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s'han de corregir multiplicant per el factor  x = 2,65/d. 

Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació de la massa total del granulat sec, inclòs el 

pols mineral:  Ha de complir el valor especificat en la taula 542.12 del PG 3. 

Contingut de forats:  Ha de complir l'establert en la taula 542.13 del PG 3 determinat segons les normes següents: 

- Mescles D <= 22 mm:  UNE-EN 12697-30 

- Mescles D > 22 mm:  UNE-EN 12697-32 

Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 12697-22):  Ha de complir l'establert en les taules 542.14a o 542.14b del PG 3. 

Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 12697-12): 

- Capes base i intermèdia:  >= 80% 

- Capes de rodadura:  >= 80% 

Toleràncies: 

- Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats (inclòs pols mineral): 

     - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% 

     - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3%  

     - Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% 

     - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1%  

- Dotació de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs pols mineral):  ± 0,3% 

 

MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 

El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% de la massa total de la mescla. 

Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 

Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la deformació per a 1 milió de 

cicles) 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència de la 

mescla. 

La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió només la toqui mitjançant els rodets 

previstos per a aquest fi. 

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. 

La mescla s'ha d'aplicar immediatament. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla 

bituminosa. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso. 

 

MESCLES PER A US EN CARRETERES: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

* Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 

542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes 

y discontinuas. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

En l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la informació següent: 

- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 

- Codi d'identificació de la mescla 

- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb la UNE-EN 

- Detalls de tots els additius 

- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 

- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a us en aeroports  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 

     - Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 

     - Referència a la norma europea EN 

     - Descripció del producte: nom genèric, material i us previst 

     - Informació de les característiques essencials segons l'annex ZA de la UNE-EN 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
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 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****:  

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament 

dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:  

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament 

dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, 

retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):  

     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: 

La fórmula de treball estudiada en laboratori i verificada en la central de fabricació, ha d'incloure com a mínim, la informació següent: 

- Identificació i proporció de cada fracció de granulat en l'alimentació i, en el seu cas, desprès de la classificació en calent. 

- Granulometria dels granulats combinats, inclòs el pols mineral, per als tamisos 45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 

0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que corresponguin per a cada tipus de mescla expressada en percentatge del 

granulat total amb una aproximació de l'1%, excepte el tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1% 

- Dosificació, en el seu cas, de pols mineral d'aportació, expressada en percentatge del granulat total amb una aproximació del 0,1% 

- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat 

- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total (inclòs el pols mineral), i la d'additius al lligant, referida a la 

massa del lligant hidrocarbonat 

- En el seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida a la massa total de la mescla 

- Densitat mínima a aconseguir 

- Els temps a exigir per a la mescla de granulats en sec i per a la mescla dels granulats amb el lligant 

- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ de granulats i lligant. En cap cas s'ha d'introduir en el mesclador granulat a 

una temperatura superior a la del lligant en més de 15ºC. 

- La temperatura de mescla amb betums asfàltics s'ha de fixar dins del rang corresponent a una viscositat del betum de 150 a 300 cSt. 

En el cas de betums millorats amb cautxú o de betums modificats amb polímers, en la temperatura de mescla s'ha de tenir en compte 

el rang recomanat per el fabricant 

- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport 

- La temperatura mínima de la mescla a l'iniciar i acabar la compactació 

- En el cas en que s'utilitzin addicions, s'ha d'incloure les prescripcions necessàries sobre la forma d'incorporació i temps de mesclat 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: 

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant. 

Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge CE compleixen amb les 

especificacions definides en aquest plec. 

La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas s'han de realitzar segons 

l'especificat en l'apartat 542.9.3.1 del PG 3. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida. 

S'ha de rebutjar les mescles que els valors declarats per el fabricant incompleixin amb les especificacions del plec de condicions. 

 

\ 

 

B9J                PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS                                                                                            

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Estora gruixuda i apelfada, de diferents materials, utilitzada principalment a l'entrada dels edificis i vivendes per a netejar-se la sola de 

les sabates. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pelfuts de coco 

- Pelfuts arrissats de vinil 

- Pelfuts tèxtils 

- Pelfuts de cautxú amb relleu de pues 

- Pelfuts de perfils d'alumini ensamblables amb diferents acabats 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials. 

El pelfut ha de ser flexible. 

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 

Els angles i les arestes han de ser rectes. 

Ha de ser antilliscant i imputrescible. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Toleràncies: 

- Gruix:  ± 0,5 mm 

- Angles rectes (amidats a l'extrem del costat):  <= 0,45 mm 

- Rectitud d'arestes:  <= 0,35 mm/m 

- Mides nominals: 

     - Format en rotlle:  ± 1 mm 

     - Format individual:  ±  1 % 

 

PELFUT DE COCO: 

Material:  100 % fibra de coco 

Gruix:  17, 20, 23 mm 

Base:  PVC 

Ús:  per a interiors 

 

PELFUT ARRISSAT DE VINIL: 

Material:  100 % vinil 

Gruix:  8, 10, 14 mm 

Base: 

-Sense 

-PVC 

Ús:  apropiat per a ús intensiu 

 

PELFUT TÈXTIL: 

No ha de tenir vores desfilades. 

Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles. 

La fibra ha d'estar protegida amb un tractament contra les arnes. 

Ha de ser rentable. 

Material:  100 % polipropilè 
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Altura tèxtil:  5 mm 

Altura total:  8 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets o rotlles embalats. 

Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre superfícies planes, de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

B9U                MATERIALS PER A SÒCOLS                                                                                                           

B9U3               SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA                                                                                                        

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces de rajola per a la formació de sòcol. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Ceràmica premsada esmaltada 

- Gres extruït amb o sense esmaltar 

- Gres premsat amb o sense esmaltar 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació : 

- Mètode A, rajoles extruïdes. 

- Mètode B, rajoles premsades en sec 

- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes. 

Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E): 

  - Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua): 

  - Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja) 

  - Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta) 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 

¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 

¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 

¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 

¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 

¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 

¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 

¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials. 

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 

Ha de ser de forma geomètrica rectangular amb la cara superficial plana. La cara posterior ha de tenir relleus que facilitin la seva 

adherència amb el material d'unió. 

Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. 

El cantell superior ha de ser arrodonit o tallat a bisell. 

Han de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 

Un cop comprovat l'aspecte superficial de les peces segons la norma UNE_EN ISO 10545-2, com a mínim, el 95% no ha de tenir 

defectes visibles. 

 

ACABAT ESMALTAT: 

L'esmalt ha de ser totalment impermeable i inalterable a la llum. 

Resistència al clivellament (UNE_EN ISO 10545-11):  Exigida 

Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14):  Mínim classe 2 

Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-14):  Mínim classe B 

Resistència als àcids i àlcalis (UNE_EN ISO 10545-14):  Exigida per acord 

 

ACABAT SENSE ESMALTAR: 

Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-13):  Exigida 

Resistència als àcids i àlcalis (UNE_EN ISO 10545-13):  Exigida 

 

RAJOLA CERÀMICA: 

Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):  10% < E < 20% 

Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4): 

- Gruix > 7,5 mm:  >= 12 N/mm2 

- Gruix <= 7,5 mm:  >= 15 N/mm2 

Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):  >= 3 

Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):  <= 9 x 10 E-6/°C 

Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9):  Exigida 

Toleràncies: 

    - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 

        - Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 

        - Costat > 12 cm:  ± 0,5% 

- Gruix:  ± 0,5 mm 

- Rectitud de les arestes (cara vista):  ± 0,3% 

    - Ortogonalitat:  ± 0,5% 

    - Planor: + 0,5%, - 0,3% 

 

RAJOLA DE GRES EXTRUÏT: 

Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):  E <= 3% 

Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):  >= 18 N/mm2 

Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101): 
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- Acabat esmaltat:  >= 5 

- Acabat sense esmaltar:  >= 6 

Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):  <= 13 x 10 E-6/°C 

Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9):  Exigida 

Toleràncies: 

- Mides nominals:  ± 2% 

- Gruix:  ± 10% 

- Rectitud de les arestes (cara vista):  ± 0,6% 

    - Ortogonalitat:  ± 1% 

    - Planor:  ± 1,5% 

 

RAJOLA DE GRES PREMSAT: 

Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):  E <= 3% 

Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):  >= 27 N/mm2 

Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101): 

- Acabat esmaltat:  >= 5 

- Acabat sense esmaltar:  >= 6 

Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):  <= 9 x 10 E-6/°C 

Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9):  Exigida 

Toleràncies: 

- Mides nominals:  ± 0,75% 

- Gruix:  ± 5% 

- Rectitud de les arestes (cara vista):  ± 0,5% 

- Ortogonalitat:  ± 0,6% 

- Planor:  ± 0,5% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes. 

Les rajoles i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Primera qualitat 

- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegits dels impactes. Les caixes s'han d'apilar de manera que les peces no 

es deformin i amb una alçària màxima d'1 m. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

BA                 MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES                                                                             

BAS                MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS                                                                

BASA               PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS                                                                                               

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la porta. 

S'han considerat els materials següents: 

- Fusta 

- Metàl·lica 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni falta d'escaire. En la porta de fusta no hi ha 

d'haver senyals d'atac de fongs o insectes i en la porta metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació. 

En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alçada de la vista, que ha de complir les 

condicions exigides a la resta de la fulla. 

La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. Ha de permetre un gir de 180° i ha de tancar 

automàticament. 

S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte. 

El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 

Components: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦ Material   ¦Característiques dels components                         ¦ 

¦  porta     ¦                                                         ¦ 

¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 

¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules  ¦ 

¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 

¦  EI2-C-30  ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 

¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 

¦            ¦no tumescent                                             ¦ 

¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 

¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 

¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 

¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 

¦    Fusta   ¦Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat     ¦ 

¦            ¦de partícules                                            ¦ 

¦  EI2-C-60  ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 

¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 

¦            ¦Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo-  ¦ 

¦            ¦merats, protegit amb làmina no tumescent                 ¦ 

¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 

¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 

¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 

¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 

¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler massís i dos taulers       ¦ 

¦            ¦ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una    ¦ 

¦  EI2-C-30  ¦làmina no tumescent a cada costat                        ¦ 

¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 

¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 

¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 
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¦            ¦no tumescent                                             ¦ 

¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 

¦            ¦Bastiments de base de fusta massisa protegit             ¦ 

¦            ¦amb xapa no tumescent                                    ¦ 

¦            ¦Bastiments de tauler de fibrociment o similar            ¦ 

¦            ¦i tauler de partícules ignífug i xapat                   ¦ 

¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 

¦Metàl·lica  ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,   ¦ 

¦            ¦amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes      ¦ 

¦            ¦mitjançant adhesiu ignífug                               ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

Dimensions de la finestreta:  >= 0,1 m2 

Dimensions: 

Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm 

Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Torsió del perfil:  ± 1°/m 

 

PORTA DE FUSTA: 

El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i material de reblert. 

Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser superior a la meitat de la cara i han d'estar 

preparats amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 

La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes emmetxades no ha de superar el 6%. 

El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment. 

Les fulles han de ser planes llises i massisses. 

 

PORTA METÀL·LICA: 

El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metàl·lics. 

El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats per a 

penjar les fulles. Els muntants s'han d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per fer l'ancoratge. 

Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment: 

- Porta d'una fulla:  >= 7 

- Porta de dues fulles:  >= 8 

Nombre de golfos: 

- Porta d'una fulla:  >= 2 

- Porta de dues fulles:  >= 4 

 

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 

Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantània de la porta i que la tanqui correctament. 

El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de fulles), aplicades horitzontalment sobre 

l'amplària de cada fulla, amb un punt de tanca interior, per a portes d'un full, o tres punts de tancament, per a portes de dos fulls. 

Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. El mecanisme ha d'estar dissenyat i construït d'acord amb les especificacions de la 

norma UNE-EN 1125. 

Els dispositius antipànic han d'estar classificats d'acord amb el sistema de classificació de nou dígits establert per la norma UNE-EN 

1125: 

- Categoria d'ús (primer dígit). 

     - Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un 

risc d'accident o mal ús 

- Durabilitat (segon dígit): 

     - Grau 6: 100 000 cicles 

     - Grau 7: 200 000 cicles 

- Massa de la porta (tercer dígit): 

     - Grau 5: fins a 100 kg 

     - Grau 6: fins a 200 kg 

- Resistència al foc (quart dígit): 

     - Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums 

     - Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums 

- Seguretat de les persones (cinquè dígit): 

     - Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones 

- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit): 

     - Grau 3: resistència elevada 

     - Grau 4: resistència molt elevada 

- Seguretat de bens (setè dígit): 

     - Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les persones 

- Projecció de la barra (vuitè dígit): 

     - Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal) 

     - Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció) 

- Tipus d'operació de la barra (novè dígit): 

     - Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d'embranzida 

     - Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la 

porta metàl·lica, tot el conjunt haurà de tractar-se amb una emprimació antioxidant. 

 

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el 

terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 

UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. 

Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra 

horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra 

horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PORTES AMB TANCA ANTIPÀNIC: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

     - Sistema 1: Certificat de conformitat CE del producte 

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació, ja sigui sobre el mateix producte, el seu 

embalatge, o bé a la informació comercial que l'acompanya: 

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador 

- Direcció registrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número corresponent del certificat CE de conformitat 

- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1 

- La designació i informació de prestacions d'acord amb les normes EN 1125 

Els dispositius antipànic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la següent manera: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Classificació d'acord amb el sistema de classificació exposat anteriorment (apartat 7 de la norma UNE-EN 1125) 

- Referència a la norma europea EN 1125 

- Mes i any del muntatge final pel fabricant 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual del material a la seva recepció. 

Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de material que arribi a l'obra, es demanaran al 

contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels 

assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

- Comportament al foc UNE 23802. 

- Característiques geomètriques: 

     - Gruix 

     - Dimensions nominals 

     - Rectitud d'arestes. 

     - Planor 

  En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre 

el material rebut, a càrrec del contractista. 

Si el material disposa de la Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie 

completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, 

s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número  de  mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els 

resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

 

\ 

 

BD                 MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA                                                                    

BD1                TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS                                                                    

BD13               TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS                                                                                                       

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels edificis. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329 

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453 

- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451 

- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les característiques 

generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas. 

La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o 

porus. 

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 

Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix. 

El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 

- “B” codi per a àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l'edifici o per a components a l'exterior de 

l'edifici fixats a la paret. 

- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes 

d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici.  

- “BD” codi per a àrea d'aplicació B i D 

 

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 

Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components d'acord amb els 

requisits de la norma UNE-EN 1329-1 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior: 

     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 

     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 

     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 

     - 200-250:  0 a 0,5mm 

     - 350:  0 a 0,6mm 

- Gruix parets: 

     - àrea d'aplicació B 

          - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

          - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 

          - 180:  3,6 a 4,2mm 

          - 200:  3,9 a 4,5mm 

          - 250:  4,9 a 5,6mm 

          - 315:  6,2 a 7,1mm 

     - àrea d'aplicació BD 

          - 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
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          - 110-125:  3,2 a 3,8mm 

          - 140:  3,5 a 4,1 mm 

          - 160:  4,0 a 4,6 mm 

          - 180:  4,4 a 5,0 mm 

          - 200:  4,9 a 5,6 mm 

          - 250:  6,2 a 7,1 mm 

          - 315:  7,7 a 8,7 mm 

 

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 

Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s'ha introduït material de PVC-U 

escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453. 

Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B 

Toleràncies: 

-  Diàmetre exterior: 

     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 

     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 

     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 

     - 200-250:  0 a 0,5mm 

     - 350:  0 a 0,6mm 

-  Gruix total de la paret: 

     - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

     - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 

     - 180:  3,6 a 4,2mm 

     - 200:  3,9 a 4,5mm 

     - 250:  4,9 a 5,6mm 

     - 315:  6,2 a 7,1mm 

 

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 

El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al que se li afegeixen additius necessaris 

per a facilitar la fabricació dels components, d'acord amb UNE-EN 1451-1. 

Toleràncies: 

-  Diàmetre exterior: 

     - 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 

     - 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 

     - 160:  0 a 0,5mm 

     - 200:  0 a 0,6mm 

     - 250:  0 a 0,8mm 

     - 315:  0 a 1,0 mm 

-  Gruix paret: 

     - Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1 

 

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 

Toleràncies: 

Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 

UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 

temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para 

tubos,accesorios 

 

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 

UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de agua 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 

 

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 

UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 

sistema. 

 

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 

* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 

sistema. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de ser llegible després de 

l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l'obra del tub. 

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.). 

El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 

- Número de la norma (si en té d'obligat compliment) 

- Nom del fabricant i/o marca comercial 

- Diàmetre nominal 

- Gruix mínim de paret 

- Material 

- Codi de l'àrea d'aplicació 

- Rigidesa anular nominal (només pels tubs BD) 

- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 

- Prestacions en clima fred 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials escollits (si s'escau) 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 
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- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i dimensionament s'adequa al projecte 

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

\ 

 

BD1Z               MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS                                                                           

BD1Z_01            BRIDA PER A TUB                                                                                                                  

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els seus paraments de suport, en forma 

d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida i un cargol o dos cargols galvanitzats. 

Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes. 

L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 

Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm 

Amplària:  >= 1,5 cm 

Gruix:  >= 0,05 cm 

Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 

Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb la UNE 7-183 i UNE 37-501. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Diàmetre del tub que abraça 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BD5                MATERIALS PER A DRENATGES                                                                                                        

BD51               BONERES                                                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua de coberta. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de muntatge 

- Bonera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm 

- Bonera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. La bonera de paret té una boca d'entrada 

formant angle 

 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

 

PEÇA DE PVC RÍGID: 

Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials. 

Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 

Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2 

Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80% 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 

Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5% 

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 

Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10 % 

Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles 

Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir 

Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir 

 

BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA: 

La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació. 

La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament. 

Resistència de la tapa a la càrrega de trencament:  >= 0,25 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre de la tapa: 

     - Diàmetre 110  125 mm:  ± 1 mm 

     - Diàmetre 160  200 mm:  ± 2 mm 

 

ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 

La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de l'aigua. 

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials. 

La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bonera. 

Llargària: 

- Bonera:  33 cm 

- Bonera de paret:  34,5 cm 
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BONERA DE FOSA: 

Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de l'aigua. 

Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement. 

No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles o esquerdes, ni d'altres defectes. 

L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn. 

El recobriment ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar. 

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 

Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 

Contingut de sofre:  <= 0,14% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BONERA O MANIGUET: 

Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del fabricant. 

Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 

manufacturados de hierro y acero. 

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

 

PECES DE FOSA: 

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 

* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron. 

 

PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BD5Z               MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES                                                                                              

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 

- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 

- Reixa practicable o fixa 

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer  

 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la 

norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la 

calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria. 

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. 

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament 

suficient o amb un dispositiu de tancament. 

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny 

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal. 

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. 

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig 

no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 

La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie 

cóncava. 

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents: 

- Un o dos elements: 

     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 

- Tres o més elements: 

     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 

Toleràncies: 

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Guerxament:  ± 2 mm 

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Doc. núm.: 3 - PLEC DE CONDICIONS 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 111 

Superfície de ventilació: 

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 

Dimensions dels forats de ventilació: 

- Ranures: 

     - Llargària:  <= 170 mm 

     - Amplària: 

          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 

          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 

- Forats: 

     - Diàmetre: 

          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 

          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 

 

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 

 

REIXA: 

Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat de desgüàs de la reixa i han d'estar 

uniformement repartits en l'obertura lliure. 

La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure. 

L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat en l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de la UNE-EN 124. 

 

BASTIMENT: 

Ha de ser pla i ben escairat. 

Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 

Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és rectangular i tres si és 

circular. 

Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 

Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 

Toleràncies: 

- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm 

- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària 

- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària 

- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm 

 

BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 

Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material. 

Separació entre traves:  <= 100 cm 

Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm 

Alçària del passamà de travada:  60 mm 

 

REIXA FIXA: 

Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és rectangular i tres si és 

circular. 

Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 

Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 

 

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. 

 

DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER: 

Gruix:  >= 2,75 mm 

Gruix i massa del galvanitzat: 

- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 

- Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2 

 

ELEMENTS DE FOSA: 

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o 

dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 

 

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 

Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 

Contingut de sofre:  <= 0,14% 

 

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats. 

El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 

El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques. 

Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 

Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2 

Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 

Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BASTIMENT: 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves 

característiques. 

 

BASTIMENT I TAPA O REIXA: 

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves 

característiques. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de 

construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 

 

ELEMENTS DE FOSA GRIS: 

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 

20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 

\ 
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BDD1               MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS                                                                                       

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés d'emmotllament i compactació per 

vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la formació de pou de registre. 

S'han considerat els elements següents: 

- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació vigent. L'ús de fibres està autoritzat en la 

mesura en que siguin compatibles amb els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves propietats. No s'han d'admetre 

barrejes de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La superfície interior ha de ser 

regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han 

d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. 

Ha de tenir un color uniforme. 

La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell. 

Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 

Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d'acer galvanitzat separats 

aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície. 

Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917 

Quantia mínima d'armadures (peces armades):  

- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 

- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 

- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orifici d'apertura 

El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l'àrid, amb un mínim de 20 mm per a lloses i de 15 mm 

per a la resta de mòduls. 

Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 

- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 

- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) 

- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm 

Gruix mínim de paret de les lloses: 

- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 

- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm 

Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm 

Irregularitats de la superfície del formigó: 

- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 

- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 

- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm 

Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 

Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 

Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 bar 

Toleràncies: 

- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 

- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm 

- Gruix de paret:  ± 5% 

- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 

- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 

- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5% 

- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): 

     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 

     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 

- Planor dels extrems: 

     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 

     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 

- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 

- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 
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- Rugositats:  <= 1 mm 

 

PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC): 

L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i perpendicular a l'eix del pou. 

La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 

 

PEÇA DE BASE: 

L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla i perpendicular a l'eix del pou. 

Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar incorporats sòlidament encastats a la 

paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm. 

Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5% 

Alçària dels llits hidràulics: 

- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no mes gran de 400 mm 

- Tipus B: La mitad del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació com a mínim: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Número de la norma UNE-EN 1917 

- Data de fabricació (any, mes, dia) 

- Identificació del material constituent de l'element 

  - HM per a tubs de formigó en massa 

  - HA per a tubs de formigó armat 

  - HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer 

- Identificació d'una tercera entitat certificadora 

- Diàmetre nominal en mm 

- Alçària útil 

- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 

- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 

- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida 

- Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals 

- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 

de juliol 

Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de 

acero. 

UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con fibra de acero y de hormigón 

armado. Complemento nacional de la Norma UNE-EN 1917. 

 

\ 

 

BDDZ               MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE                                                                                       

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer  

 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la 

norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la 

calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria. 

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. 

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament 

suficient o amb un dispositiu de tancament. 

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny 

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal. 

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. 

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig 

no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 

La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie 

cóncava. 
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El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on 

s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 

- Complements per a pou de registre: 

     - Graó d'acer galvanitzat 

     - Graó de fosa 

     - Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre 

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents: 

- Un o dos elements: 

     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 

- Tres o més elements: 

     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 

Toleràncies: 

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Guerxament:  ± 2 mm 

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 

Superfície de ventilació: 

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 

Dimensions dels forats de ventilació: 

- Ranures: 

     - Llargària:  <= 170 mm 

     - Amplària: 

          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 

          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 

- Forats: 

     - Diàmetre: 

          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 

          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 

 

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 

 

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. 

 

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i 

la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 

Gruix mínim de fosa o d'acer: 

- A 15:  >= 2 mm 

- B 125:  >= 3 mm 

- C 250:  >= 5 mm 

- D 400:  >= 6 mm 

- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 

- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 

- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 

 

ELEMENTS DE FOSA: 

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o 

dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 

 

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 

Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 

Contingut de sofre:  <= 0,14% 

 

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 

Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 

El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge. 

Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 

La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc. 

Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2 

Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 

Allargament a la ruptura:  >= 23% 

Característiques del galvanitzat: 

- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3 

- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2 

- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 

- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5% 

- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 

- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 2 mm 

- Guerxament:  ± 1 mm 

- Diàmetre del rodó:  - 5% 

 

GRAÓ DE FOSA: 

Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 

El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 

Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei. 
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A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 

Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2 

Allargament a la ruptura:  >= 17% 

Contingut de perlita:  <= 5% 

Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 2 mm 

- Guerxament:  ± 1 mm 

 

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 

Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i una brida d'acer per a la unió de la 

peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub. 

La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 

El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 

El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció. 

No ha de tenir porus. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BASTIMENT I TAPA O REIXA: 

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves 

característiques. 

 

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 

Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 

 

GRAÓ: 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de 

construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 

 

ELEMENTS DE FOSA GRIS: 

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 

 

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

GRAÓ DE FOSA: 

* UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas moldeadas. 

 

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 

* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de agua, drenaje y alcantarillado. 

Especificaciones de los materiales. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació del marcatge CE en cada entrega. 

- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats: 

     - Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 

     - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 

20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 

\ 

 

BDK                MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS                                                                                       

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer  
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BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la 

norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la 

calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria. 

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. 

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament 

suficient o amb un dispositiu de tancament. 

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny 

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal. 

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. 

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig 

no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 

La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie 

cóncava. 

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on 

s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents: 

- Un o dos elements: 

     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 

- Tres o més elements: 

     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 

Toleràncies: 

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Guerxament:  ± 2 mm 

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 

Superfície de ventilació: 

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 

Dimensions dels forats de ventilació: 

- Ranures: 

     - Llargària:  <= 170 mm 

     - Amplària: 

          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 

          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 

- Forats: 

     - Diàmetre: 

          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 

          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 

 

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 

 

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. 

 

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i 

la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 

Gruix mínim de fosa o d'acer: 

- A 15:  >= 2 mm 

- B 125:  >= 3 mm 

- C 250:  >= 5 mm 

- D 400:  >= 6 mm 

- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 

- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 

- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 

 

ELEMENTS DE FOSA: 

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o 

dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 

 

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 

Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 

Contingut de sofre:  <= 0,14% 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BASTIMENT I TAPA O REIXA: 

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves 

característiques. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de 

construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 

 

ELEMENTS DE FOSA GRIS: 

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 

20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 

\ 

 

BDW                ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE POLIPROPILÈ                                                                   

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i 

accessoris) per a desguassos i baixants. 

S'han considerat els elements següents: 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han 

de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de agua 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 

 

PVC-U DE PARET MASSISSA: 

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 

temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para 

tubos,accesorios 

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de 

vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro 

de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

 

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

BDY                ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS                                                                                 

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i 

accessoris) per a desguassos i baixants. 

S'han considerat els elements següents: 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han 

de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de agua 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 

 

PVC-U DE PARET MASSISSA: 

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 

temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para 

tubos,accesorios 

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de 

vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro 

de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

 

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

BE                 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA                                                

BE4                XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS                                                                                           

BE42               CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS                                                                                                   

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conductes circulars metàl·lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en mòduls de 3 a 5 m de llargària. 

S'han considerat els materials següents: 

- Planxa d'acer galvanitzat 

- Alumini flexible 

- Alumini rígid 

- Acer inoxidable 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 

que els materials 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 en aquest cas, es procurarà 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. 

Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a 

les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 

No poden tenir peces interiors soltes. 

Les superfícies internes han de ser llises. 

No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 

El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels productes de desinfecció, i la seva superfície 

interior haurà de tenir una resistència mecànica que permeti suportar els esforços als que s'hauran de sotmetre durant les operacions 

de neteja mecànica que estableix la norma UNE 100012 d'higiene de sistemes de climatització. 

La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades pel tipus de construcció, segons les 

normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN 13403 per a conductes de materials aïllants. 

Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el fabricant. 

Característiques tècniques: 

+--------------------------------------------------+ 

¦             ¦     Alumini       ¦     Acer       ¦ 

¦             ¦      rígid        ¦ inoxidable     ¦ 

¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 

¦Gruix (mm)   ¦       0,7         ¦       1        ¦ 

¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 

¦  Pes xapa   ¦      1,72         ¦      8,1       ¦ 

¦ (kg/m2)     ¦                   ¦                ¦ 

¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 

¦Diàmetre (mm)¦ 125 160 250 ¦ 400 ¦200 250 ¦ 400   ¦ 

¦-------------¦-------------¦-----¦--------¦-------¦ 

¦Pres. Treball¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 

¦ (mm.c.d.a.) ¦    <=150    ¦=100 ¦<=100   ¦<=150  ¦ 

¦(UNE 100-102)¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 

+--------------------------------------------------+ 

Característiques tècniques: 

+--------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦    Alumini      ¦       Planxa acer                  ¦ 

¦             ¦    Flexible     ¦       galvanitzat                  ¦ 

¦-------------¦-----------------¦------------------------------------¦ 

¦Gruix (mm)   ¦    no definit   ¦          0,5                ¦ 0,7  ¦ 

¦-------------¦-----------------¦-----------------------------¦------¦ 
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¦Diàm. (mm)   ¦ 125 ¦ 160 ¦ 250 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 400  ¦ 

¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 

¦Pres. treball¦<=305¦<=305¦<=203¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦ 

¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 

¦Pes tub kg/m ¦0,32 ¦0,35 ¦0,58 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 4,3 ¦ 6,9  ¦ 

+--------------------------------------------------------------------+ 

 

CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE: 

Han d'estar formats per una banda metàl·lica enrotllada helicoïdalment, de paret prima corrugada amb plegament articulat per les 

seves vores, les quals han de ser comprimibles. 

Estiratge per metre d'origen comprimit:  <= 5 m 

 

CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT: 

Han d'estar formats per una banda metàl·lica corbada longitudinalment o helicoïdalment sobre el seu diàmetre, formant un tub estanc 

per mitjà d'un encaix de doblec de les seves vores. 

Toleràncies per a conductes d'alumini rígid o acer inox: 

+-------------------------------+ 

¦Diàmetre nominal ¦ Tolerància  ¦ 

¦     ( mm )      ¦             ¦ 

¦-----------------¦-------------¦ 

¦      100        ¦   + 0,5     ¦ 

¦      125        ¦   + 0,5     ¦ 

¦      160        ¦   + 0,6     ¦ 

¦      200        ¦   + 0,7     ¦ 

¦      250        ¦   + 0,8     ¦ 

¦      400        ¦   + 1       ¦ 

+-------------------------------+ 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'engròs, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró comprimit. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE) 

* UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de sección circular. Dimensiones. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de suportació i contrastar amb la documentació 

d'assaigs del fabricant.  

- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics, segons especificacions de projecte o 

UNE 100104. 

- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183. 

- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105. 

- Accessoris per a la distribució d'aire: 

     - Verificació del nivell sonor 

     - Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire. 

     - Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels materials per a l'aïllament de conductes. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides 

diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions 

del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 

material rebut. 

 

\ 

 

BEM                VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ                                                                                               

BEM1               VENTILADORS AXIALS                                                                                                               

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Ventiladors axials de pressió baixa, mitjana o alta. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per una hèlix impulsora, un motor elèctric i un bastiment concèntric a l'hèlix. 

L'hèlix ha de ser de fosa d'alumini o de planxa d'acer comercial. 

El motor elèctric ha de tenir l'hélix acoblada a l'eix. 

El marc concèntric serveix de suport del motor i de la caixa de connexió elèctrica, és l'element de fixació del conjunt i ha de ser de 

planxa d'acer comercial. 

En fer girar manualment l'hèlix, aquesta ha de girar suaument i concèntricament. 

Han de portar una sageta ben visible que indiqui el sentit del gir i una placa amb les dades següents: 

- Nom del fabricant 

- Cabal 

- Pressió 

- Potència 

- Velocitat de gir 

- Voltatge 

Característiques tècniques: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦   Cabal ¦  Corrent  ¦ Pressió ¦   Potència  ¦   Nivell     ¦ 

¦  (m3/h) ¦           ¦         ¦  motor (kW) ¦  sonor (db)  ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 
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¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,22   ¦   <= 56      ¦ 

¦   3000  ¦ Monofàsic ¦ mitjana ¦   <= 0,34   ¦   <= 65      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 0,37   ¦   <= 72      ¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,18   ¦   <= 55      ¦ 

¦         ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 0,37   ¦   <= 80      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 0,73   ¦   <= 80      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,37   ¦   <= 72      ¦ 

¦   6000  ¦ Monofàsic ¦ mitjana ¦   <= 0,68   ¦   <= 68      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 0,88   ¦   <= 70      ¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,37   ¦   <= 73      ¦ 

¦         ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 0,95   ¦   <= 79      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 2,20   ¦   <= 85      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,73   ¦   <= 68      ¦ 

¦  10000  ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 1,10   ¦   <= 76      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 1,47   ¦   <= 88      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,73   ¦   <= 68      ¦ 

¦   15000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 1,47   ¦   <= 89      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 2,20   ¦   <= 80      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,73   ¦   <= 76      ¦ 

¦   20000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 2,20   ¦   <= 80      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 2,94   ¦   <= 91      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 1,47   ¦   <= 89      ¦ 

¦   25000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 2,20   ¦¦   <= 81      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 4,04   ¦   <= 91      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 2,20   ¦   <= 79      ¦ 

¦   30000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 2,94   ¦   <= 83      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 5,51   ¦   <= 92      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 2,20   ¦   <= 80      ¦ 

¦   35000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 4,04   ¦   <= 86      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 7,35   ¦   <= 89      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 2,20   ¦   <= 81      ¦ 

¦   40000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 5,51   ¦   <= 87      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 7,35   ¦   <= 89      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 2,94   ¦   <= 83      ¦ 

¦   45000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 5,51   ¦   <= 87      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 7,35   ¦   <= 89      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 5,51   ¦   <= 87      ¦ 

¦   50000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 5,51   ¦   <= 87      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 11,03  ¦   <= 90      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 5,51   ¦   <= 87      ¦ 

¦   55000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 7,35   ¦   <= 89      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 11,03  ¦   <= 90      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 5,51   ¦   <= 87      ¦ 

¦   60000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 7,35   ¦   <= 89      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 11,03  ¦   <= 90      ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

Pressió estàtica: 

- Pressió baixa:  Sortida lliure 

- Pressió mitja:  >= 20 mm.c.a 

- Pressió alta:  >= 35 mm.c.a 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats completament muntades, amb embalatges de fusta. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i de la pluja. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips. 

- Comprovar que les unitats de ventilació compleixin els requisits especificats en projecte i estiguin identificades. Verificar: 

     - Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), consum, velocitat motor, arrencada, tipus de proteccions 

elèctriques, secció de conductors, tipus de conductor, regulació, Cabal (m3 /h), dimensions, potència i pressió acústica). 

- Verificació de la documentació d'assaigs realitzats pel fabricant. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions 

del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 

material rebut. 
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BEM3               VENTILADORS-EXTRACTORS                                                                                                           

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Extractors de fums per a funcionar a pressió baixa amb corrent monofàsic. 

Han d'estar formats per: 

- Hèlix impulsora 

- Motor elèctric 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El motor ha de tenir l'hèlix acoblada a l'eix i ha de quedar a l'interior del botó de la mateixa. 

En els extractors per a encastar allotjats, l'hèlix i el motor han d'anar allotjats en un cos cilíndric, que ha de servir d'element de fixació 

de conjunt, amb una placa frontal. 

En els extractors tipus finestra, el motor i l'hèlix han d'anar allotjats en un marc concèntric a l'hèlix juntament amb la caixa de connexió 

elèctrica. 

En fer girar manualment l'hèlix, aquesta ha de girar suaument i concèntricament. 

Característiques tècniques: 

+-------------------+ 

¦ Cabal ¦ Potència  ¦ 

¦ (m3/h)¦    (W)    ¦ 

¦-------¦-----------¦ 

¦   100 ¦   <= 20   ¦ 

¦   160 ¦   <= 35   ¦ 

¦   250 ¦   <= 50   ¦ 

¦   450 ¦   <= 40   ¦ 

¦   600 ¦   <= 45   ¦ 

¦   900 ¦   <= 65   ¦ 

+-------------------+ 

Nivell sonor:  <= 45 dB (A) 

Material de construcció:  Plàstic injectat 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats en capses de cartró. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips. 

- Comprovar que les unitats de ventilació compleixin els requisits especificats en projecte i estiguin identificades. Verificar: 

     - Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), consum, velocitat motor, arrencada, tipus de proteccions 

elèctriques, secció de conductors, tipus de conductor, regulació, Cabal (m3 /h), dimensions, potència i pressió acústica). 

- Verificació de la documentació d'assaigs realitzats pel fabricant. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions 

del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 

material rebut. 

 

\ 

 

BEW                ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA                                               

BEWM               ACCESSORIS PER A VENTILADORS                                                                                                     

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Suports amb antivibració per a ventiladors centrífugs. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser els adequats per a ventiladors i en cap cas, no han de fer-ne disminuir qualitat ni el 

bon funcionament. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BF                 TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS                                                                                           

BF2                TUBS D'ACER GALVANITZAT                                                                                                          

BF21               TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA                                                                                          

BF21_01            TUB D'ACER GALVANITZAT                                                                                                           

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6". 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense relleus. 

La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers rebliments, depressions o estries pròpies del 

procés de fabricació, sempre que la seva fondària sigui menor o igual a l'especificada en les taules de característiques dimensionals i 

toleràncies. 

Característiques dimensionals: 

+-------------------------------------------------------+ 

¦ Tub  ¦  Fondària    ¦Diàmetre ¦  Gruix   ¦ Llargària  ¦ 

¦      ¦   màxima     ¦exterior ¦  paret   ¦            ¦ 

¦      ¦irregularitat ¦ teòric  ¦(DIN 2440)¦            ¦ 

¦      ¦    (mm)      ¦  (mm)   ¦  (mm)    ¦   (mm)     ¦ 

¦------¦--------------¦---------¦----------¦------------¦ 

¦ 1/8" ¦    0,25      ¦  10,2   ¦    2     ¦            ¦ 

¦ 1/4" ¦    0,30      ¦  13,5   ¦  2,35    ¦            ¦ 

¦ 3/8" ¦    0,30      ¦  17,2   ¦  2,35    ¦            ¦ 

¦ 1/2" ¦    0,30      ¦  21,3   ¦  2,65    ¦            ¦ 

¦ 3/4" ¦    0,30      ¦  26,9   ¦  2,65    ¦            ¦ 

¦  1"  ¦    0,40      ¦  33,7   ¦  3,25    ¦            ¦ 

¦1"1/4 ¦    0,40      ¦  42,4   ¦  3,25    ¦   4 - 8    ¦ 

¦1"1/2 ¦    0,40      ¦  48,3   ¦  3,25    ¦            ¦ 

¦  2"  ¦    0,50      ¦  60,3   ¦  3,65    ¦            ¦ 

¦2"1/2 ¦    0,50      ¦  76,1   ¦  3,65    ¦            ¦ 

¦  3"  ¦    0,50      ¦  88,9   ¦  4,05    ¦            ¦ 

¦  4"  ¦    0,60      ¦ 114,3   ¦  4,50    ¦            ¦ 

¦  5"  ¦    0,60      ¦ 139,7   ¦  4,85    ¦            ¦ 

¦  6"  ¦    0,60      ¦ 165,1   ¦  4,85    ¦            ¦ 

+-------------------------------------------------------+ 

Les superfícies interior i exterior han d'estar totalment galvanitzades, de color uniforme gris platejat, semibrillant i sense taques, punts 

oxidats, regalims de bany ni exfoliacions. La galvanitzatció s'ha d'obtenir perimmersió en bany calent de zinc. 

Pressió de treball (UNE 19-002):  <= 20 bar 

Pressió de prova hidràulica (UNE 19-062):  >= 32 bar 

Toleràncies: 

- Toleràncies dimensionals: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦ Tub  ¦Diàmetre ¦  Gruix    ¦  Ovalitat    ¦Excentricitat ¦Llargària  ¦ 

¦      ¦exterior ¦  paret    ¦              ¦(gruix mínim  ¦           ¦ 

¦      ¦ teòric  ¦           ¦              ¦   puntual)   ¦           ¦ 

¦      ¦  (mm)   ¦  (mm)     ¦              ¦    (mm)      ¦  (mm)     ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦ 1/8" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,25   ¦  9,8 - 10,6  ¦   >=1,75     ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦ 1/4" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦ 13,2 - 14    ¦   >=2        ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦ + 0,3   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦ 3/8" ¦ - 0,5   ¦  - 0,3    ¦ 16,7 - 17,5  ¦   >=2        ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦ 1/2" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦   21 - 21,8  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦ 3/4" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,3    ¦ 26,5 - 27,3  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦  1"  ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 33,3 - 34,2  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦1"1/4 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦   42 - 42,9  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦ + 0,5   ¦sense límitt¦              ¦              ¦           ¦ 

¦1"1/2 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 47,9 - 48,8  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦  2"  ¦ - 0,6   ¦  - 0,5    ¦ 59,7 - 60,8  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦2"1/2 ¦ - 0,8   ¦  - 0,5    ¦ 75,3 - 76,6  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦ + 0,6   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦  3"  ¦ - 0,9   ¦  - 0,5    ¦   88 - 89,5  ¦   >=3,5      ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦ + 0,7   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦  4"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦113,1 - 115   ¦   >=4        ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦ + 1,1   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦  5"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦138,5 - 140,8 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦ 

¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 

¦      ¦ + 1,4   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦  6"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦163,9 - 166,5 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i 

accessoris). 

- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor) 

- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal) 

- Realització de mesures d'espessor de galvanitzat i verificació del correcte acabat superficial 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 

S'ha de mesurar l'espessor de galvanitzat de cada partida a un mínim del 3 per mil. S'ha de mesurar a 3 zones de cada tub, prenent 5 

mesures per zona. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no estigui adequadament identificat. 

 

\ 

 

BF5                TUBS I ACCESSORIS DE COURE                                                                                                       

BF5B               TUBS DE COURE RECUIT PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES                                                                          

BF5B_01            TUB DE COURE RECUIT PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES                                                                           

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub de coure recuit per a instal·lacions frigorífiques. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 

que els materials 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 en aquest cas, es procurarà 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. 

El tub ha de ser rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a 

l'eix i sense rebaves. 

Els tubs han d'estar lliures de defectes que puguin ser perjudicials per al seu ús. 

 

TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735: 

La designació del tub ha de constar de: 

- La denominació (tub de coure) 

- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 

- La designació de l'estat de tractament segons la norma UNE-EN 12735-1 

- Les dimensions nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix nominal 

Composició del material: 

- Cu+Ag:  => 99,90% 

- Fòsfor:  0,015% =< P =< 0,040% 

Aquest tipus de coure es denomina, indistintament, com Cu-DHP o CW024A. 

Característiques mecàniques: 

- Resistència a la tracció:  => 220 Mpa 

- Allargament:  => 40% 

- Duresa (HV 5):  40 a 70 

Les característiques geomètriques dels tubs, així com les seves toleràncies s'han de mantenir dintre dels paràmetres especificats per la 

norma UNE-EN 12735-1. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Els tubs es poden subministrar en rotlles de 25 m o 50 m. 

S'han de subministrar amb els extrems tapats de manera que es mantinguin les condicions de netedat interna del tub en les condicions 

normals de manipulació i emmagatzematge. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies planes. 

 

TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735: 

Cada embalatge a d'indicar, com a mínim la següent informació de manera llegible i indeleble: 

- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 

- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret 

- Quantitat 

- Estat de tractament 

- Marca d'identificació del fabricant 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 12735-1:2001 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para aire acondicionado y 

refrigeración. Parte 1: Tubos para canalizaciones. 

 

\ 

 

BF9                TUBS I ACCESSORIS MULTICAPA                                                                                                      

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Tubs multicapa de polietilè per al transport i distribució d'aigua freda i calenta a pressió. 

S'han considerat els següents tipus de tubs: 

- Tubs de polímer / alumini (Al) / polietilè resistent a la temperatura (PE-RT) segons UNE 53960 Ex 

- Tubs de polímer / alumini (Al) / polietilè reticulat (PE-X) segons UNE 53961 Ex 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 

que els materials 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 en aquest cas, es procurarà 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 un examen visual sense augments, les superfícies interna i externa dels tubs han de ser llises i estar netes i exemptes de 

ratlladures, ampolles, impureses, porus i qualsevol altre imperfecció que pugés impedir als tubs complir els requisits establerts en les 

normes que els corresponguin (UNE 53960 Ex o UNE 53961 Ex). Els extrems dels tubs han d'estar tallats perpendicularment al seu eix, 

amb un tall net. 

El diàmetre nominal ha de correspondre amb el diàmetre exterior del tub. 

Han de complir la legislació sanitària vigent. 

Dimensions dels tubs multicapa: 

- Diàmetre nominal i gruix de la paret: 

+-----------------------------------------------+ 

¦ Diàmetre ¦     Diàmetre    ¦      Gruix       ¦ 

¦ exterior ¦     exterior    ¦      paret       ¦ 

¦ nominal  ¦       mig       ¦                  ¦ 

¦   (mm)   ¦       (mm)      ¦      (mm)        ¦ 

¦          ¦------------------------------------¦ 

¦          ¦  mín.  ¦  màx.  ¦ nominal ¦ mínim  ¦ 

¦--------- ¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦    14    ¦  14,0  ¦  14,3  ¦    2    ¦   1,9  ¦ 

¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦    16    ¦  16,0  ¦  16,3  ¦    2    ¦   1,9  ¦ 

¦          ¦        ¦        ¦  2,25   ¦  2,05  ¦ 

¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦    18    ¦  18,0  ¦  18,3  ¦    2    ¦   1,9  ¦ 

¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦          ¦        ¦        ¦    2    ¦   1,9  ¦ 

¦    20    ¦  20,0  ¦  20,3  ¦  2,25   ¦  2,05  ¦ 

¦          ¦        ¦        ¦   2,5   ¦   2,3  ¦ 

¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦    25    ¦  25,0  ¦  25,3  ¦   2,5   ¦   2,3  ¦ 

¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦    26    ¦  26,0  ¦  26,3  ¦    3    ¦   2,8  ¦ 

¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦    32    ¦  32,0  ¦  32,3  ¦    3    ¦   2,8  ¦ 

¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦    40    ¦  40,0  ¦  40,4  ¦   3,5   ¦   3,2  ¦ 

¦          ¦        ¦        ¦    4    ¦   3,8  ¦ 

¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦    50    ¦  50,0  ¦  50,5  ¦   4,5   ¦   4,3  ¦ 

¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦    63    ¦  63,0  ¦  63,6  ¦    6    ¦   5,7  ¦ 

¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦    75    ¦  75,0  ¦  75,7  ¦   7,5   ¦   7,2  ¦ 

¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦    90    ¦  90,0  ¦  90,9  ¦   8,5   ¦   8,2  ¦ 

¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 

¦   110    ¦ 110,0  ¦ 111,0  ¦   10    ¦   9,7  ¦ 

+-----------------------------------------------+ 

Toleràncies: 

- Gruix de la pared: 

+---------------------------------------+ 

¦ Gruix mínim de la paret ¦ Tolerància  ¦ 

¦         (mm)            ¦             ¦ 

¦-------------------------¦             ¦ 

¦ superior a ¦   fins a   ¦    (mm)     ¦ 

¦------------¦------------¦-------------¦ 

¦    1,0     ¦    2,0     ¦     0,45    ¦ 

¦    2,0     ¦    3,0     ¦     0,6     ¦ 

¦    4,0     ¦    5,0     ¦     0,7     ¦ 

¦    5,0     ¦    6,0     ¦     0,8     ¦ 

¦    6,0     ¦    7,0     ¦     0,9     ¦ 

¦    7,0     ¦    8,0     ¦      1      ¦ 

¦    8,0     ¦    9,0     ¦     1,1     ¦ 

¦    9,0     ¦   10,0     ¦     1,2     ¦ 

+---------------------------------------+ 

El gruix nominal més la tolerància formen el límit superior del gruix. El límit inferior és el mateix gruix nominal. 

- Ovalització (DN = diàmetre nominal): 

    - 14 < DN =< 32 mm:  0,50 mm 

    - 32 < DN =< 50 mm:  0,80 mm 

    - 50 < DN =< 75 mm:  1,00 mm 

    - 75 < DN =< 110 mm:  1,5 mm 

 

TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RETICULAT (PE-X) 

Les característiques del polímer de la capa exterior han de complir els requisits de la norma experimental UNE 53961 Ex 

L'alumini de la capa intermitja ha de ser conforme amb els requisits establerts en la norma UNE 485-2. 

L'adhesiu que es fa servir en la fabricació del tub multicapa ha de tenir un punt de fusió superior a 120ºC. 

El PE-X que es fa servir en la capa interior ha de presentar un comportament a la calor tal que aquest tub ha de ser conforme amb els 

requisits establerts a la norma experimental UNE 53961 Ex. 

 

TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT A LA INTEMPÈRIE (PE-RT): 

Les característiques del polímer de la capa exterior han de complir els requisits de la norma experimental UNE 53960 Ex 

L'alumini de la capa intermitja ha de ser conforme amb els requisits establerts en la norma UNE 485-2. 

L'adhesiu que es fa servir en la fabricació del tub multicapa ha de tenir un punt de fusió superior a 120ºC. 

El PE-X que es fa servir en la capa interior ha de presentar un comportament a la calor tal que aquest tub ha de ser conforme amb els 

requisits establerts a la norma experimental UNE 53960 Ex. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, els rotlles en posició plana sobre superfícies planes i els tubs rectes s'han 

d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RETICULAT (PE-X) 

UNE 53961:2002 EX Plásticos. Tubos multicapa para la conducción de agua fría y caliente a presión. Tubos de polímero/aluminio 

(Al)/polietileno reticulado (PE-X) 

 

TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT A LA INTEMPÈRIE (PE-RT): 

UNE 53960:2002 EX Plásticos. Tubos multicapa para conducción de agua fría y caliente a presión. Tubos de Polímero/Aluminio 

(Al)/Polietileno resistente a la temperatura (PE-RT) 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RETICULAT 

(PE-X) 

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Referència a la norma experimental UNE 53961 Ex 

- Nom del fabricant i/o marca comercial 

- Tipus de tub i constitució de les capes 

- Referència del material i sistema de reticulació 

     - PE-Xa material reticulat per peròxid 

     - PE-Xb material reticulat per silà 

     - PE-Xc material reticulat per radiació d'electrons 

     - PE-Xd material reticulat per azo 

- Diàmetre nominal i gruix nominal 

- Classe d'aplicació i pressió de disseny 

- Període, any i mes de producció; en números o codi 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT 

A LA INTEMPÈRIE (PE-RT): 

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Referència a la norma experimental UNE 53960 Ex 

- Nom del fabricant i/o marca comercial 

- Tipus de tub i constitució de les capes 

- Diàmetre nominal i gruix nominal 

- Classe d'aplicació i pressió de disseny 

- Període, any i mes de producció; en números o codi 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i 

accessoris). 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

 

\ 

 

BFA                TUBS I ACCESSORIS DE PVC                                                                                                         

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements elaborats per emmotllament o injecció a partir de poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-U) per a canalitzacions a pressió. 

S'han considerat els elements següents: 

- Tub rígid amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat. 

- Peces en forma de T per a derivacions 

- Peces en forma de colze per a canvis de direcció 

- Peces per a reduccions de diàmetre amb unions encolades 

- Maniguets de connexió per a unions 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Per a encolar 

- Per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 

que els materials 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 en aquest cas, es procurarà 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. 

La superfície interna i externa ha de ser llisa, ha d'estar neta i sense escletxes, cavitats o d'altres defectes superficials que impedeixin 

assolir els requeriments necessàris per al seu ús. 

El material no ha de tenir cap element estrany visible a cop d'ull. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la paret. 

La paret de l'element que hagi d'anar col·locat no soterrat, ha de ser opaca a la llum visible. 

Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les toleràncies d'ovalitat definides a la taula 1 de la UNE-EN 1452-2. 

Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 53329-1, han de complir l'especificat en la UNE-EN 1452-2. 

Ha de superar els assaigs de resistència a l'impacte (UNE-EN 744) i de pressió interna (UNE-EN 921) tal i com determina la UNE-EN 

1452-2. 

Han de complir la legislació sanitària vigent. 

Els junts han de ser estancs. 

Els extrems llisos per a unió amb junt elastomèric o unió encolada, han de ser aixamflanats, en cap cas l'extrem llis ha de tenir cap 

aresta viva. 
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El material del junt d'estanquitat o l'adhesiu no ha de tenir cap efecte desfavorable sobre les propietats de l'element i no ha d'afectar al 

conjunt, de manera que no compleixi amb els requisits funcionals especificats a la UNE-EN 1452-5. 

Si l'element és per a una conducció d'aigua potable també ha de portar les següents inscripcions: 

- Número del RSI 

- Inscripció "AGUA" 

Gruix mínim de la paret (mm): 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦           Pressions nominals PN  (bar)              ¦ 

¦   DN   ¦-----------------------------------------------------¦ 

¦        ¦ PN6 ¦PN7,5¦ PN8  ¦ PN10 ¦PN12.5¦ PN16 ¦ PN20 ¦ PN25 ¦ 

¦--------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 

¦   12   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  1,5 ¦  -   ¦ 

¦   16   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  1,5 ¦  -   ¦ 

¦   20   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  1,5 ¦  1,9 ¦  -   ¦ 

¦   25   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦  1,5 ¦  1,9 ¦  2,3 ¦  -   ¦ 

¦   32   ¦  -  ¦  -  ¦ 1,5  ¦  1,6 ¦  1,9 ¦  2,4 ¦  2,9 ¦  -   ¦ 

¦   40   ¦  -  ¦ 1,5 ¦ 1,6  ¦  1,9 ¦  2,4 ¦  3,0 ¦  3,7 ¦  -   ¦ 

¦   50   ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 2,0  ¦  2,4 ¦  3,0 ¦  3,7 ¦  4,6 ¦  -   ¦ 

¦   63   ¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,5  ¦  3,0 ¦  3,8 ¦  4,7 ¦  5,8 ¦  -   ¦ 

¦   75   ¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,9  ¦  3,6 ¦  4,5 ¦  5,6 ¦  6,8 ¦  -   ¦ 

¦   90   ¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 3,5  ¦  4,3 ¦  5,4 ¦  6,7 ¦  8,2 ¦  -   ¦ 

¦  110   ¦ 2,7 ¦ 3,2 ¦ 3,4  ¦ 4,2  ¦  5,3 ¦  6,6 ¦  8,1 ¦ 10,0 ¦ 

¦  125   ¦ 3,1 ¦ 3,7 ¦ 3,9  ¦ 4,8  ¦  6,0 ¦  7,4 ¦  9,2 ¦ 11,4 ¦ 

¦  140   ¦ 3,5 ¦ 4,1 ¦ 4,3  ¦ 5,4  ¦  6,7 ¦  8,3 ¦ 10,3 ¦ 12,7 ¦ 

¦  160   ¦ 4,0 ¦ 4,7 ¦ 4,9  ¦ 6,2  ¦  7,7 ¦  9,5 ¦ 11,8 ¦ 14,6 ¦ 

¦  180   ¦ 4,4 ¦ 5,3 ¦ 5,5  ¦ 6,9  ¦  8,6 ¦ 10,7 ¦ 13,3 ¦ 16,4 ¦ 

¦  200   ¦ 4,9 ¦ 5,9 ¦ 6,2  ¦ 7,7  ¦  9,6 ¦ 11,9 ¦ 14,7 ¦ 18,2 ¦ 

¦  225   ¦ 5,5 ¦ 6,6 ¦ 6,9  ¦ 8,6  ¦ 10,8 ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦  -   ¦ 

¦  250   ¦ 6,2 ¦ 7,3 ¦ 7,7  ¦ 9,6  ¦ 11,9 ¦ 14,8 ¦ 18,4 ¦  -   ¦ 

¦  280   ¦ 6,9 ¦ 8,2 ¦ 8,6  ¦10,7  ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦ 20,6 ¦  -   ¦ 

¦  315   ¦ 7,7 ¦ 9,2 ¦ 9,7  ¦12,1  ¦ 15,0 ¦ 18,7 ¦ 23,2 ¦  -   ¦ 

¦  355   ¦ 8,7 ¦10,4 ¦10,9  ¦13,6  ¦ 16,9 ¦ 21,1 ¦ 26,1 ¦  -   ¦ 

¦  400   ¦ 9,8 ¦11,7 ¦12,3  ¦15,6  ¦ 19,1 ¦ 23,7 ¦ 29,4 ¦  -   ¦ 

¦  450   ¦11,0 ¦13,2 ¦13,8  ¦17,2  ¦ 21,5 ¦ 26,7 ¦ 33,1 ¦  -   ¦ 

¦  500   ¦12,3 ¦14,6 ¦15,3  ¦19,1  ¦ 23,9 ¦ 29,7 ¦ 36,8 ¦  -   ¦ 

¦  560   ¦13,7 ¦16,4 ¦17,2  ¦21,4  ¦ 26,7 ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 

¦  630   ¦15,4 ¦18,4 ¦19,3  ¦24,1  ¦ 30,0 ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 

¦  710   ¦17,4 ¦20,7 ¦21,8  ¦27,2  ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 

¦  800   ¦19,6 ¦23,3 ¦24,5  ¦30,6  ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 

¦  900   ¦22,0 ¦26,3 ¦27,6  ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 

¦ 1000   ¦24,5 ¦29,2 ¦30,6  ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 

+--------------------------------------------------------------+ 

Pressió de treball (t: temperatura servei): 

- t <= 25°C:  <= pressió nominal 

- 25 <= t <= - 45°C:  <= ft pressió nominal, on ft (coeficient de reducció definit a l'annex A de la UNE-EN 1452-2). 

Densitat a 23°C (ISO 1183): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 

Opacitat (UNE-EN 578) :  <= 0,2% llum visible 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN 727):  >= 80°C 

Retracció longitudinal (UNE-EN 743):  <= 5% 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior mig (mm): 

+--------------------------------+ 

¦    Diàmetre      ¦ Tolerància  ¦ 

¦    nominal dn    ¦  Diàmetre   ¦ 

¦------------------¦-------------¦ 

¦     <= 50        ¦    + 0,2    ¦ 

¦  63 <= dn <= 90  ¦    + 0,3    ¦ 

¦ 110 <= dn <= 125 ¦    + 0,4    ¦ 

¦ 140 <= dn <= 160 ¦    + 0,5    ¦ 

¦ 180 <= dn <= 200 ¦    + 0,6    ¦ 

¦       225        ¦    + 0,7    ¦ 

¦       250        ¦    + 0,8    ¦ 

¦       280        ¦    + 0,9    ¦ 

¦       315        ¦    + 1,0    ¦ 

¦       355        ¦    + 1,1    ¦ 

¦       400        ¦    + 1,2    ¦ 

¦       450        ¦    + 1,4    ¦ 

¦       500        ¦    + 1,5    ¦ 

¦       560        ¦    + 1,7    ¦ 

¦       630        ¦    + 1,9    ¦ 

¦ 710 >= dn <=1000 ¦    + 2,0    ¦ 

+--------------------------------+ 

- La tolerància del gruix de la paret es 0,1(e)+0,2 mm. La tolerància es constant per a un interval de gruixos nominals mínims de paret 

de 1 mm. (e) es el valor superior d'aquest interval. 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma EN ISO 3126. 

 

TUBS: 

El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les toleràncies definides en la taula 3 de la UNE-EN 1452-2. 

Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE-EN 921) :  >= 25 MPa 

 

ACCESSORIS: 

Les cotes de muntatge han de coincidir amb el valors especificats en la UNE-EN 1452-3. 

Les característiques geomètriques han de complir amb el que determina la UNE-EN 1452-3. 

 

PER A UNIÓ ENCOLADA: 

El diàmetre interior de l'embocadura correspondrà al diàmetre nominal de l'element. 

L'angle intern màxim de la zona d'embocadura no ha de ser superior a 0° 30'. 

Diàmetre interior mig de l'embocadura: 

+---------------------------------------+ 

¦ Diàmetre nominal ¦ Diàmetre interior  ¦ 

¦      dn (mm)     ¦ embocadura   (mm)  ¦ 

¦                  ¦---------¦----------¦ 

¦                  ¦  d mín  ¦ d màx    ¦ 

¦------------------¦---------¦----------¦ 

¦     dn <= 90     ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,3 ¦ 

¦ 110 <= dn <= 125 ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,4 ¦ 

¦ 140 <= dn <= 160 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,5 ¦ 

¦ 180 <= dn <= 200 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,6 ¦ 
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¦       225        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,7 ¦ 

¦       250        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,8 ¦ 

¦       280        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,9 ¦ 

¦       315        ¦ dn + 0,4¦ dn + 1,0 ¦ 

+---------------------------------------+ 

Llargària mínima de l'embocadura: 

- (0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm:  12 mm 

- resta de casos:  0,5 dn + 6 mm 

 

UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT: 

A l'interior de l'esbocadura hi ha d'haver un junt de goma. 

El material del junt d'estanquitat ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 681-1. 

Diàmetre interior mig de l'embocadura: 

- dn <= 50 mm:  dn + 0,3 mm 

- 63 <= dn <= 90 mm:  dn + 0,4 mm 

- dn >= 110 mm:  1,003dn + 0,1 mm 

Llargària d'entrada de l'embocadura :  (22 + 0,16 dn) mm 

Fondària mínima d'embocament: 

- dn <= 280 :  50 mm + 0,22dn - 2e 

- dn > 280:  70 mm + 0,15 dn - 2e 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars. 

 

TUBS: 

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre 

superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de 

separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 

 

ACCESSORIS: 

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de materiales 

poliméricos en relación con los productos alimenticios y alimentarios. 

UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 

(PVC-U). Parte 1: Generalidades 

 

TUBS: 

UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado 

(PVC-U). Parte 2: Tubos 

 

ACCESSORIS: 

UNE-EN 1452-3:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado 

(PVC-U). Parte 3: Accesorios 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El paquet o l'albarà ha de portar les següents dades: 

- Denominació del producte 

- Contingut net 

- Nom del fabricant o raó social 

 

TUBS: 

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- UNE EN 1452 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Sigles PVC-U 

- Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm 

- Pressió nominal PN 

- Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació 

- Número de la línia d'extrussió 

 

ACCESSORIS: 

Cada accessori ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- UNE EN 1452 

- Designació comercial 

- Diàmetre(s) nominal(s) en mm 

- Designació del material 

- Pressió nominal PN 

- Informació del fabricant 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE DOCUMENTACIÓ EN UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

Sobre el junt, o be sobre l'embalatge, hi ha d'anar marcada la següent informació: 

- Tamany nominal 

- Identificació del fabricant 

- El número de la norma UNE-EN 681, seguit del tipus d'aplicació i la classe de duresa com a sufixes 

- Marca de certificació d'una tercera part 

- El trimestre i l'any de fabricació 

- La resistència a les baixes temperatures (L), si procedeix 

- Resistència als olis (O), si procedeix 

- La abreviatura del cautxú 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 

de juliol 
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OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 

- Verificació del sistema de rases per a la correcta implantació del material. 

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i 

accessoris). 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

 

\ 

 

BFB                TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ                                                                                                   

BFB1               TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA                                                                                               

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 40°C. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 

que els materials 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 en aquest cas, es procurarà 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. 

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 

Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 

Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 1 m), de manera permanent 

i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, 

exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 

La informació mínima requerida ha de ser la següent: 

- Referència a la norma EN 12201 

- Identificació del fabricant 

- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 

- Sèrie SDR a la que pertany 

- Material i designació normalitzada 

- Pressió nominal en bar 

- Període de producció (data o codi) 

Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre la bobina 

El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari. 

Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió nominal): 

0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 

20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 

30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn 

Índex de fluïdesa: 

- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 

- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 

Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 

+-------------------------------------+ 

¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 

¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 

¦-----------------¦-------------------¦ 

¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 

¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 

+-------------------------------------+ 

Gruix de la paret i les seves tolerències: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 

¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 

¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 

¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 

¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 

¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 

¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 

¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 

¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 

¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 

¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 

¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 

¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
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¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 

¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 

¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 

¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 

¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 

¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 

¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 

¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 

¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 

¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 

+--------------------------------------------------------------+ 

Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 

+------------------------------------------------+ 

¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 

¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 

¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 

¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 

¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 

¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 

¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 

¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 

¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 

¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 

¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 

¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 

¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 

¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 

¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 

¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 

¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 

¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 

¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 

¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 

¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 

¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 

¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 

¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 

¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 

¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 

+------------------------------------------------+ 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 12201-2. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 

El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada. 

El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: 

Generalidades. 

UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 

1: Generalidades. 

UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: 

Tubos. 

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 

2: Tubos. 

* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno 

(PE). Parte 2:Tubos. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 

- Nom o marca del fabricant 

- Per a tubs dn<=32 mm 

     - Diàmetre exterior nominal x gruix paret 
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- Per a tubs dn>32 mm 

     - Diàmetre exterior nominal, dn 

     - SDR 

- Grau de tolerància 

- Material i designació 

- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 

- Referència al fluid intern que transporta el tub 

- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i 

accessoris). 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

 

\ 

 

BFQ                AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS                                                                                                    

BFQ3               AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES                                                                         

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de l'escuma. 

El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar microorganismes. 

No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès. 

No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació accidental del condensat. 

Llargària:  2 m 

Conductivitat tèrmica a 20°C:  <= 0,041 W/m K 

Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds:  >= 10°C 

Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents:  40°C - 65°C 

Reacció contra el foc (UNE 53-127):  Autoextingible 

Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios". 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalats en paquets. 

Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les pluges, les humitats i els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE) 

UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de probetas en posición horizontal sometidas 

a una llama pequeña. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tèrmics del projecte. (temperatures màximes i mínimes, i espessors). 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar per mostreig de cada tipus d'aïllament i tipus d'instal·lació a aïllar. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar material que no reuneixi les condicions d'espessor i característiques tèrmiques requerides en la instal·lació a aïllar. 

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 

 

\ 

 

BFW                ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS                                                                                 

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions 

d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han 

de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

 

\ 

 

BFY                ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS                                                                                   

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 

- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del 

conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

 

\ 

 

BG                 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES                                                                                       

BG1                CAIXES I ARMARIS                                                                                                                 

BG15               CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES                                                                                                    

BG15_01            CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA                                                                                                      

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Caixes de derivació. 

S'han considerat els materials següents: 

- Plàstic 

- Fosa d'alumini 

- Planxa d'acer 

- Plastificat 

S'han considerat els graus de protecció següents: 

- Normal 

- Estanca 

- Antihumitat 

- Antideflagrant 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. 

Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació. 

Grau de protecció (UNE 20-324): 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦                                  Tipus                           ¦ 

¦------------------------------------------------------------------¦ 

¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 

¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 

¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 

¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 

¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

 

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT: 

El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. 

Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C 

Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB 

 

GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT: 

El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs. 

 

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT: 

Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 

 

PLASTIFICADA: 

El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat. 

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.  

 

PLÀSTIC: 

La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 

 

PLANXA: 

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
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La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.  

 

FOSA D'ALUMINI: 

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

\ 

 

BG2                TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES                                                                                

BG21               TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS                                                                                                        

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el 

seu entorn. 

Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 

Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas 

para tubos y accesorios. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

- Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs  

- Assaigs: 

     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

     - Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada 

mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.  

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

\ 

 

BG22               TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS                                                                                         

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 

Es consideraran els següents tipus de tubs: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el 

seu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas 

para tubos y accesorios. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

- Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs  

- Assaigs: 

     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

     - Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada 

mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.  

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- En cada subministrament: 

     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 

     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 

     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1): 

     - Resistència a compressió 

     - Impacte  

     - Assaig de corbat 

     - Resistència a la propagació de la flama  

     - Resistència al calor 

     - Grau de protecció 

     - Resistència a l'atac químic 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, s'ha de poder prescindir 

dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 

rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes 

de procediment de cada assaig concret. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE 

SERVEIS: 

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 

fabricant. 

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. 

Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4. 

 

\ 

 

BG2A               CANALS PLÀSTIQUES                                                                                                                

BG2A_01            CANAL INDUSTRIAL                                                                                                                 

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Canal plàstic de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, amb separador o sense. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La canal ha de portar els laterals conformats per que la coberta encaixi a pressió sobre la base. 

Ha de tenir una superfície llisa i uniforme sense esquerdes ni deformacions. 

Les unions de dos trams de canalització s'han de fer mitjançant elements especials d'adaptació. 

Ha de ser resistent a l'acció dels agents químics, atmosferes humides, corrosives o salines. 

Reacció en front el foc (UNE-EN 13501-1):  CL-s3,d0 

Resistència a la flama (UNE 60707):  Autoextingible 

Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-4X5 
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Temperatura d'estovament Vicat (UNE-EN ISO 306): 81°C/mm, 64°C/ 1/19 mm 

Temperatura de servei (T):  -30°C <= T <= +50°C 

Potència d'utilització:  <= 16 kW 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetat en caixes, en mòduls de 3 m de llargària. S'admet una tolerància de ± 10 mm. 

Cada canaló ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tipus de PVC 

- Referència a les normes 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, dels raigs solars i sense contacte directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

\ 

 

BG3                CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA                                                                                          

BG31               CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV                                                                                                      

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, 

de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 

S'han considerat els tipus de cables següents: 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de 

vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material 

lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 

que els materials 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 en aquest cas, es procurarà 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. 

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022. 

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 

Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 

- Cables unipolars:  

- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 

- Com a conductor neutre: Blau 

- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars: 

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 

- Cables tetrapolars: 

- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 

¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 

¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 

Tensió màxima admissible (c.a.): 

- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 

- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 

Toleràncies: 

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat) 

 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 

Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de 

fase. 

 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les especificacions de la 

norma UNE 21123-4. 

Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de fase. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos. 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 

UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 

* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 

UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de 

polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 

 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 

UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de 

polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tipus de conductor 

- Secció nominal 

- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 

- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 

- Control final d'identificació 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació 

dels mateixos. 

- Assaigs: 

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables en 

cada cas: 

     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 

     - Resistència d'aïllament (REBT) 

     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 

     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan 

les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat. 

     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa 

especialitzada. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es 

realitzaran a totes les bobines. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part 

del material que la composa. 

 

\ 

 

BG38               CONDUCTORS DE COURE NUS                                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 

que els materials 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 en aquest cas, es procurarà 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. 

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines o tambors. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características 

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y 

conductores de protección. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Material, secció, llargària i pes del conductor 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF. 

 

\ 

 

BG6                MECANISMES                                                                                                                       

BG62               INTERRUPTORS I COMMUTADORS                                                                                                       

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'incorporar accessoris embellidors. 

Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de commutació o de commutació de creuament, 

dispositius de fixació a la caixa i accessoris embellidors d'acabat. 

Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat en la UNE 20-353. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser aïllants. 

La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 

Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles. 

Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat. 

Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors. 

Han de funcionar correctament a temperatura ambient. 

Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les persones i 

el seu entorn. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Tensió nominal:  230 V 

Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir 

Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados 

fusibles. 

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales. 

UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tensió d'alimentació 

- Intensitat 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar 

l'adequació als requisits exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material. 
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BG63               ENDOLLS                                                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament aïllant. 

El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a contacte del conductor de protecció. 

La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base. 

Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 

Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada. 

Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Tensió nominal:  <= 400 V 

Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir 

Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir 

Temperatura:  <= 25°C 

Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la connexió a terra s'estableixi abans que la 

conexió als contactes que tenen tensió. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados 

fusibles. 

UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Identificació del fabricant o marca comercial 

- Tensió d'alimentació 

- Intensitat 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar 

l'adequació als requisits exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material. 

 

\ 

 

BG64               POLSADORS                                                                                                                        

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Polsador de 6, 10, ò 16 A del tipus 1, 2, 3 ò 4, per a encastar o per a muntar superficialment. 

S'han considerat els llocs de col·locació següents: 

- A la intempèrie 

- A l'interior 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per una base amb borns de connexió, mecanisme de contacte, dispositiu de fixació a la caixa, i accessoris 

embellidors d'acabat format per placa (per encastar) o de placa i caixa (col·locació superficial). 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

La base, la caixa i placa d'acabat, han de ser aïllants. 

El comandament d'accionament ha de ser manual. 

Els borns, els contactes amb els conductors i les parts metàl·liques funcionals han d'èsser de material anticorrosiu. 

Les parts metàl·liques dels mecanismes han de ser inaccessibles. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Tensió nominal (UNE-EN 60669):  230 V 

Freqüència:  50 Hz 

Resistència a l'envelliment (UNE-EN 60669): Ha de complir 

Resistència a l'aïllament i rigidesa dielèctrica (UNE-EN 60669): Ha de complir 

Resistència als esforços mecànics, elèctrics i tèrmics (UNE-EN 60669): Ha de complir 

Capacitat dels borns (UNE-EN 60669): 

+-----------------------------------------------------+ 

¦I nominal (A)  ¦      6     ¦     10     ¦     10    ¦ 

¦---------------¦------------¦------------¦-----------¦ 

¦Secció (mm2)   ¦ 0,75 - 1,5 ¦    1 - 2,5 ¦  1,5 - 4  ¦ 

+-----------------------------------------------------+ 

Nombre de maniobres (UNE-EN 60669):  >= 40000 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 138 

 

A LA INTEMPÈRIE: 

La placa ha d'incloure la membrana elàstica i ha de dur forats per a collar-la a la caixa mitjançant visos. 

Els visos de fixació de la placa a la caixa han de ser de material anticorrosiu. 

Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-324):  >= IP-245 

La caixa ha de portar orificis roscats per a l'entrada de tubs. 

 

A L'INTERIOR: 

La placa aïllant ha de portar un dispositiu per a fixació sobre el bastidor de suport. Aquest s'ha de subjectar a la caixa mitjançant visos. 

La caixa ha de portar orificis normals o roscats per a l'entrada de tubs. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales. 

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados 

fusibles. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Els polsadors han de portar les indicacions següents (UNE-EN 60669): 

- Intensitat assignada (A) 

- Tensió assignada (V) 

- Naturalesa del corrent 

- Nom del fabricant o venedor responsable, marca de fàbrica o d'identificació 

- Referència 

- Símbol de la construcció de la distància de l'apertura dels contactes, si s'escau 

- Grau de protecció contra la penetració de cossos estranys 

- Grau de protecció contra la penetració de l'aigua 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar 

l'adequació als requisits exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material. 

 

\ 

 

BGC                ELEMENTS DE CONTINUITAT I GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA                                                                          

BGC5               SISTEMES D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA                                                                                            

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Unitat d'alimentació ininterrompuda (S.A.I.). 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir marcades en lloc visible i fàcilment llegible, les condicions de funcionament. 

El sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) ha de permetre l'alimentació dels equips amb una senyal d'una qualitat constant. 

El mode de funcionament de l'equip ha de ser ON-LINE, amb una sortida sinusoïdal generada per un ondulador de transistors, amb by-

pass de suport a la xarxa automàtic i aïllat. 

En presència de la xarxa d'alimentació, s'obté un nivell de contínua a partir d'aquesta per alimentar l'entrada de l'ondulador, que ha de 

proporcionar a la seva sortida una tensió regulada i de baixa distorsió harmònica. La conversió de la senyal de xarxa a senyal contínua 

s'ha de fer mitjançant un rectificador i filtre capacitiu fort. 

La tensió en contínua obtinguda s'utilitza per carregar la bateria a través d'un carregador de tensió constant i corrent limitat. 

L'ondulador sempre ha d'estar sincronitzat amb la xarxa per què el temps de commutació al suport sigui nul en cas de necessitat. 

Les bateries són d'una combinació de gasos, sense manteniment, i d'un temps de vida mínim de 5 anys, permetent l'autonomia a 

l'equip a plena càrrega. 

En el seu frontis el SAI ha de disposar d'un teclat de membrana amb els polsadors i els senyalitzadors que indiquen en cada moment 

l'estat de funcionament de l'equip. 

Les senyalitzacions poden ser contínues o intermitents. 

El SAI ha de disposar d'un transformador d'aïllament amb dos primaris i un secundari en el qual els bobinats han d'estar apantallats 

entre sí, amb les pantalles connectades a terra. 

Com a proteccions, l'equip ha de disposar dels següents fusibles: 

- Fusible d'entrada a la xarxa 

- Fusible de bateria 

- Fusible d'entrada a l'ondulador 

Tots ells han de ser de 16 A. 

L'equip SAI ha de disposar de dos mètodes de comunicació amb l'exterior, mitjançant contactes lliures de potencial o mitjançant una 

targeta de comunicacions sèrie amb un protocol de comunicacions. 

Les característiques elèctriques dels contactes són les següents: 

- Per tensió alterna: 0,5 A - 60 V 

- Per tensió contínua: 0,3 A - 60 V 

Característiques elèctriques i mecàniques de l'equip han d'estar garantides pel fabricant: 

Entrada: 

- Tensió d'entrada: 

 - Monofàsica: 230 Vac  ±  15% 

 - Trifàsica: 400 Vac  ±  10% 

 - Freqüència: 50 Hz  ±  5% 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 139 

 Sortida: 

- Tensió de sortida: 230 Vac  ±  1% 

- Freqüència: 50 Hz  ±  0.1% 

- Estabilitat estàtica:  ±  0,5% per variació de càrrega del 100% 

- Estabilitat dinàmica:  ±  1% per variació de càrrega del 100% 

- Capacitat de sobrecàrrega: 100% durant 0,5 s sense variació de tensió 

 Distorsió harmònica: 

- Càrrega 100% lineal: < 1,5% 

- Factor de potència: 0,9 en avançament, 0,8 en retard 

- Càrrega 100% no lineal: < 4% 

- Factor de cresta: 3 

- Temps de pas en support: nul 

- Temps de pas retorn: nul 

Condicions ambientals: 

- Temperatura: 0 a 40ºC 

- Altitud: 1000 m sobre el nivell del mar 

- Nivell acústic: < 50 dB a 1 m 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP). (CEI 529: 1989). 

* UNE 20846-5:1994 Convertidores a semiconductores. Interruptores para sistemas de alimentación ininterrumpida. (Interruptores para 

SAI) 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

\ 

 

BGD                MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA                                                          

BGD1               PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA                                                                                                     

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, 

estàndard o de 300 micres. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir totalment. 

Gruix del recobriment de coure: 

+----------------------------------------+ 

¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦ 

¦---------------¦-----------¦------------¦ 

¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦ 

+----------------------------------------+ 

Toleràncies: 

- Llargària:  ± 3 mm 

- Diàmetre:  ± 0,2 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En feixos. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF. 

 

\ 

 

BGDZ               MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA                                                                           

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar superficiament. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia d'enllaç amb terra i la línia principal de terra. 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 140 

Ha d'estar format pels següents components: 

- Caixa  

- Entrada i sortida de caixa tipus estanc. 

- Dispositiu de connexió 

- Accessoris 

L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc. 

El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, de forma que es 

pugui , mitjançant eines apropiades, separar-les, a fi de poder mesurar la resistència de terra. 

El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de gruix i amb suports de material 

aïllant. 

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida. 

Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 

Capacitat dels borns: 

+----------------------------------------------+ 

¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 

¦----------------------------------------------¦ 

¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 

+----------------------------------------------+ 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y 

conductores de protección. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF. 

 

\ 

 

BGW                PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES                                                                

BGW1               PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de comptadors, i no han de 

disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris pel muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

BGW2               PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES                                                                    

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva 

qualitat i bon funcionament. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 141 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

BGW3               PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA                                                      

BGW3_01            PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA                                                        

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, rodons de coure, platines de coure o 

canalitzacions conductores. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de coure nus, conductors d'alumini, 

rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i 

bon funcionament. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de conductor de coure nu, 

d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de 

seguretat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

BGW6               PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES                                                                                

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors, endolls, pulsadors, portafusibles, sortides 

de fils, plaques, marcs, reguladors d'intensitat, transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i 

el bon funcionament. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

BGWB               PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA                                                           

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Parts proporcionals d'accessoris per a bateries de condensadors. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser els adequats per a les bateries de condensadors i no han de disminuir, en cap cas, la 

seva qualitat i el bon funcionament. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Doc. núm.: 3 - PLEC DE CONDICIONS 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 142 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'una bateria de condensador. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

BGY                PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES                                                        

BGY3               PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA                                              

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han de fer disminuir, en cap cas, la 

seva qualitat i bon funcionament. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure nu. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

BGYD               PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA                                                      

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques de connexió a terra, i no 

han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o d'una placa de 

connexió a terra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

BH                 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT                                                                                      

BH2                LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES                                                                                                     

BH21               LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES AMB TUBS FLUORESCENTS                                                                               

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llum decoratiu de forma quadrada o rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o d'alumini anoditzat, per a encastar, amb 

difusor o sense. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades, reactàncies, condensadors correctors per a A.F. i regletes de connexió. 

La unió entre el difusor i el xassís ha de ser d'accionament simple i manipulable per una sola persona. 

Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables. 

Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats. 

Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra" 

Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser 

autoextingibles. 

Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 

En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables. 

Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc. 

Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 

La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits balast-làmpada, especificada en 

els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en funció de la seva categoria. 

Tensió nominal d'alimentació:  230 V 

Freqüència:  50 Hz 

Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X 

Aïllament (REBT):  Classe I 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas 

fluorescentes. 

UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. 

UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de uso general (versión oficial EN 

60598-2-1: 1989). 

UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión oficial 

EN 60968:1990) 

UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores). 

UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas 

fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad. 

UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la següent informació: 

Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa 

que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes: 

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 

Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una 

coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació: 

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 

- Tensió o tensions assignades en volts 

- Número de model del fabricant o referència del tipus 

- Marcat del borns 

Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la lluminària està 

muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal: 

- Temperatura ambient assignada màxima 

- Xifres del codi del grau de protecció IP 

- Distància mínima als objectes il·luminats 

Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el Real Decreto 838/2002. 

Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tensió nominal d'alimentació 

- Grau de protecció 

- Número de model o referència tipus 

- Potència nominal 

Els fluorescents han d'anar marcats segons la UNE_EN 60-968: 

- Marca d'origen 

- Tensió nominal 

- Potència nominal 

- Freqüència nominal 

Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155: 

- Nom del fabricant 

- Referència 

En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la potència total del conjunt (làmpada-

equip auxiliar). 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció i identificació dels materials 

- Verificació de les característiques de les lluminàries 

- Verificació dels equips auxiliars 

- Verificar sistema de manteniment i conservació 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors. 

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les llumeneres.   

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

\ 

 

BH2D               LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES TIPUS DOWNLIGHT                                                                                     

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llum decoratiu de forma circular o rectangular, amb xassís de planxa d'alumini anoditzat o de material plàstic, amb o sense òptica, amb 

o sense difusor, per a làmpades fluorescents compactes, halogenes o incandescents i per a encastar. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Lluminàries amb equip convencional o electrònic integrat a dins del llum o adossat al cos del llum 

- Lluminàries amb equip convencional o electrònic separat del cos del llum 

- Lluminàries sense equip electrònic 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 

No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, suposar uns risc per als 

usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten. 

Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions especials, les 

condicions d'ús, muntatge i manteniment. 

Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables. 

Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats. 

Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra" 
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Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser 

autoextingibles. 

La lluminària ha d'estar dissenyada i construïda de manera que un cop instal·lada i cablejada per a un ús normal, així com en les 

operacions normals de manteniment, les parts elèctricament actives siguin inaccessibles. 

Tots els components de l'equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. Han de ser compatibles entre sí, i 

compatibles amb el tipus i potència de la làmpada o làmpades que admet la lluminària. 

En cas de fallada, cap component de l'equip elèctric, ha d'emetre flames ni gasos inflamables. 

Els passos de cables per l'interior de la lluminària han de ser llisos, exempts d'arestes vives, aspreses, rebaves i anàlegs, que puguin 

provocar l'abrasió de la coberta o de l'aïllament del cablejat. 

No hi poden haver cargols amb punta o d'altres elements similars que penetrin a dintre dels passos de cables. 

El cablejat intern ha d'estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de manera que pugui suportar la potència d'entrada 

en ús normal.  

L'aïllament ha de ser d'un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la que pugui estar sotmès, sense que afecti a 

la seguretat i mentre que estigui correctament instal·lat i connectat a la xarxa d'alimentació. 

Si la lluminària ve cablejada de fàbrica, aleshores han d'estar fetes totes les connexions internes, i únicament hi ha d'haver accessibles 

els borns de connexió a la xarxa. 

En el cablejat intern, el conductor de color verd-groc s'ha de fer servir únicament per a les connexions de terra. La resta de conductors 

han de seguir el codi de colors normalitzats, es a dir, el conductor neutre ha de ser de color blau clar, i els conductors de fase poden 

ser de color marró, gris o negre. 

Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 

Tensió nominal d'alimentació (transformador):  230 V 

Freqüència:  50 Hz 

Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X 

Aïllament (REBT):  Classe I, II o III 

 

LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC: 

Ha d'incorporar un equip auxiliar complert format per portalàmpades, reactància convencional o electrònica, condensador per a la 

correcció del factor de potència (per a equips convencionals) i dispositiu arrencador (si és necessari). Tots els components de l'equip 

auxiliar han de ser compatibles entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada o làmpades que admet la lluminària. 

La connexió de l'equip amb la xarxa s'ha de poder fer d'alguna de maneres següents: 

- Per mitjà una entrada de cables amb premsaestopa per a fer la connexió a l'interior de la caixa 

- Per mitjà de cables elèctrics que surten de la caixa i es connecten a la xarxa des de l'exterior 

- Per mitjà d'una regleta de connexió integrada al cos de la caixa 

La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits balast-làmpada, especificada en 

els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en funció de la seva categoria. 

Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el Real Decreto 838/2002. 

 

LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC INTEGRAT O ADOSSAT AL COS DEL LLUM: 

Si l'equip està integrat a dintre del cos del llum, aleshores la carcassa de la lluminària ha de tenir un espai per al seu allotjament. 

Si l'equip està adossat al cos del llum, aleshores aquest ha d'estar muntat a l'interior d'una caixa fixada mecànicament a la carcassa de 

la lluminària. Les connexions entre l'equip i la lluminària han d'estar fetes. 

 

LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC SEPARAT DEL COS DEL LLUM: 

L'equip electrònic ha d'estar muntat a dintre d'una caixa que es fixa de manera independent de la lluminària. 

Les connexions entre l'equip i la lluminària poden estar fetes o bé es poden fer al moment d'instal·lar el llum, en qualsevol cas, els 

borns han d'estar marcats en ambdós elements o bé el sistema de connexió es tal que només admet una posició de muntatge. 

 

LLUMINÀRIES SENSE EQUIP ELECTRÒNIC: 

Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades i regletes de connexió. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 

Si la lluminària necessita equip electrònic per al seu funcionament, aleshores aquest s'ha de subministrar amb la lluminària. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 

* UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas. 

Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas 

fluorescentes. 

 

LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL A. F. I LÀMPADES FLUORESCENTS: 

* UNE-EN 60920:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad. 

* UNE-EN 60921:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de funcionamiento. 

 

LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀMPADES FLUORESCENTS: 

* UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas 

fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad. 

* UNE-EN 60929:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de 

funcionamiento. 

 

LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀMPADES DE DESCÀRREGA: 

* UNE-EN 60922:1998 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto de lámparas fluorescentes 

tubulares). Requisitos generales y de seguridad. 

* UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes 

tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la següent informació: 

Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa 

que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes: 

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 

Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una 

coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació: 

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 

- Tensió o tensions assignades en volts 

- Les lluminàries de classe II han de portar el símbol normalitzat corresponent 
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- Les lluminàries de classe III han de portar el símbol normalitzat corresponent 

- Número de model del fabricant o referència del tipus 

- Marcat del borns 

Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la lluminària està 

muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal: 

- Temperatura ambient assignada màxima 

- Xifres del codi del grau de protecció IP 

- Distància mínima als objectes il·luminats 

A l'embalatge hi han de constar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tensió nominal d'alimentació 

- Número de model o referència tipus 

- Potència nominal 

En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la potència total del conjunt (làmpada-

equip auxiliar). 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció i identificació dels materials 

- Verificació de les característiques de les lluminàries 

- Verificació dels equips auxiliars 

- Verificar sistema de manteniment i conservació 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors. 

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les llumeneres.   

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

\ 

 

BHB                LLUMS ESPECIALS                                                                                                                  

BHB1               LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS                                                                                              

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llum estanc de forma quadrada o rectangular, amb xassís de planxa d'acer o amb xassís de poliester, IP-54X, IP-55X o IP-65X, amb o 

sense difusor 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra 

El conjunt de cables d'alimentació ha d'entrar per un extrem i a través d'un premsaestopa. 

Tots els materials aïllants que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextinguibles. 

Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 

En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables. 

Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc. 

La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits balast-làmpada, especificada en 

els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en funció de la seva categoria. 

Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el Real Decreto 838/2002. 

Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 

Tensió nominal d'alimentació:  230 V 

Freqüència:  50 Hz 

Aïllament elèctric:  Classe II 

Reducció de interferències radiolèctriques (UNE-EN 55014):  Ha de complir 

 

LLUMENERA SENSE DIFUSOR NI REFLECTOR: 

Ha d'estar formada per: 

- Un equip elèctric format per tubs fluorescents, portalàmpades, encebadors, reactàncies, condensadors AF i regleta de connexions 

- Una regleta de planxa d'acer de forma prismàtica, amb tapa estanca posterior i amb orificis que permetin la seva fixació adossada al 

sostre 

- Connexions de tots els elements en l'interior de la regleta 

La regleta ha d'estar esmaltada en blanc. 

 

LLUMENERA AMB DIFUSOR CUBETA DE PLÀSTIC: 

Ha d'estar formada per: 

- Un equip elèctric format per tubs fluorescents, portalàmpades, encebadors, reactàncies, condensadors AF i regleta de connexions 

- Un cos de poliester reforçat amb fibra de vidre en forma de cubeta i amb orificis que permetin la seva fixació adossada al sostre 

- Un reflector metàl·lic en el fons del cos 

- Una tapa-difusor de metacrilat en forma de cubeta que tanca el cos amb junt estanc mitjançant fixació a pressió 

- Connexions de tots els elements en la part posterior del reflector 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas 

fluorescentes. 

UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión oficial 

EN 60968:1990) 

UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores). 

UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas 

fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa 

que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes: 

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 

Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una 

coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació: 

- Tensió o tensions assignades en volts 

- Número de model del fabricant o referència del tipus 

- Marcat del borns 

Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la lluminària està 

muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal: 

- Temperatura ambient assignada màxima 

- Xifres del codi del grau de protecció IP 

- Distància mínima als objectes il·luminats 

Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa 

que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes: 

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 

Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una 

coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació: 

- Tensió o tensions assignades en volts 

- Número de model del fabricant o referència del tipus 

- Marcat del borns 

Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la lluminària està 

muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal: 

- Temperatura ambient assignada màxima 

- Xifres del codi del grau de protecció IP 

- Distància mínima als objectes il·luminats 

En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la potència total del conjunt (làmpada-

equip auxiliar). 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció i identificació dels materials 

- Verificació de les característiques de les lluminàries 

- Verificació dels equips auxiliars 

- Verificar sistema de manteniment i conservació 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors. 

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les llumeneres.   

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

\ 

 

BHB2               LLUMS ESTANCS AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA O DESCÀRREGA                                                                         

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llum estanc sense reflector i amb reixeta o amb reflector extensiu i sense reixeta, amb cos de fosa d'alumini o de ferro fos, IP-55X, per 

a làmpada d'incandescència de 60-100 W o 150-200 W. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per un cos de fosa d'alumini o de ferro fos, un difusor de vidre resistent i junt d'estanquitat. El tancament es farà 

mitjançant visos inoxidables. 

El cos ha de portar orificis que permetin la seva fixació adossada al sostre o a la paret. 

Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra 

El conjunt de cables d'alimentació ha d'entrar per un extrem i a través d'un premsaestopa. 

Tots els materials aïllants que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextinguibles. 

Tensió nominal d'alimentació:  230 V 

Freqüència:  50 Hz 

Aïllament elèctric:  Classe II 

Reducció de interferències radiolèctriques (UNE-EN 55014):  Ha de complir 

Si el llum porta reixeta de protecció aquesta ha de ser d'acer galvanitzat o inoxidable. 

Si el llum porta reflector aquest ha de ser extensiu de xapa d'alumini abrillantat. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP). (CEI 529: 1989). 

UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 

UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con circulación de aire (reglas de 

seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa 

que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes: 

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 
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Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una 

coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació: 

- Tensió o tensions assignades en volts 

- Número de model del fabricant o referència del tipus 

- Marcat del borns 

Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la lluminària està 

muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal: 

- Temperatura ambient assignada màxima 

- Xifres del codi del grau de protecció IP 

- Distància mínima als objectes il·luminats 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció i identificació dels materials 

- Verificació de les característiques de les lluminàries 

- Verificació dels equips auxiliars 

- Verificar sistema de manteniment i conservació 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors. 

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les llumeneres.   

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

\ 

 

BHM                ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS                                                                                         

BHM2               BRAÇOS MURALS                                                                                                                    

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer troncopiramidal galvanitzada, de fins a 2 m 

de llargària. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Un dels extrems del braç ha d'estar soldat a una platina d'acer que hi fa de suport. 

La platina ha d'estar proveïda de forats per a fixar-lo a la paret amb cargols. Ha d'estar galvanitzat en calent per immersió. 

El galvanitzat en calent ha d'estar realitzat d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN ISO 1461 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del 

recobriment. 

Ha de tenir un cargol per a la connexió a terra. 

Diàmetre del tub (D):  33 <= D <= 60 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats. Cal evitar arrossegaments. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

\ 

 

BHN                LLUMS PER A EXTERIORS                                                                                                            

BHN3               LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA                                                   

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llum asimètric per a vials, amb difusor de cubeta de plàstic o de vidre, del tipus 1 o 2, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per 

a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 400 W de potència. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es composa d'un cos a l'interior del qual hi ha d'haver un portalàmpades i un reflector; en un lateral tindrà el sistema de subjecció amb 

l'entrada de cables i connexionat. 

Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol "Terra". 

Si la lluminària és de tipus 2 amb allotjament per a equip, el grau de protecció (UNE 20-324) serà:  => IP-54. 

Aïllament (REBT):  Classe I 

Diàmetre d'acoblament:  33 - 60 mm 

Reflector:  Alumini anoditzat polit 

Si es tracta de llums amb allotjament per a equip, entre el portalàmpades i el sistema de subjecció es troba l'espai per allotjar l'equip 

d'encesa, al qual s'ha d'accedir mitjançant una tapa desmuntable. 

La part inferior de l'òptica ha d'anar protegida amb un difusor de plàstic o de vidre, que ha de ser fàcilment desmuntable. Entre el 

difusor i el cos del llum hi ha d'haver un junt elastomèric que n'asseguri l'estanquitat. 

La lluminària ha d'estar cablejada interiorment. Els cables han de ser de les característiques i seccions adequats al tipus i potència de 

la làmpada. El cablejat interior ha d'estar connectat a una regleta, que alhora servirà de punt de connexió amb la resta de la instal·lació. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 

S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció i identificació dels materials 

- Verificació de les característiques de les lluminàries 

- Verificació dels equips auxiliars 

- Verificar sistema de manteniment i conservació 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors. 

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les llumeneres.   

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

\ 

 

BHU                LÀMPADES                                                                                                                         

BHU8               LÀMPADES FLUORESCENTS                                                                                                            

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Làmpades fluorescents estàndard. 

Es consideren els següents tipus de làmpades fluorescents: 

- Làmpades estàndard de llum blanca càlida (TL-D /33) 

- Làmpades estàndard de llum blanca freda (TL-D /54) 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les làmpades han d'estar formades per un tub que conté el gas ionitzat, i un casquet metàl·lic normalitzat per al connexionat i la 

subjecció de la làmpada a cadascun dels extrems del tub. 

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. Queda expressament prohibit l'ús de làmpades amb l'ampolla o casquet 

defectuosos. 

Característiques dimensionals i funcionals: 

+----------------------------------------------------------+ 

¦Potència (W)                            ¦  18 ¦  36 ¦  58 ¦ 

¦----------------------------------------------------------¦ 

¦Diàmetre màxim de l'ampolla (mm)        ¦  26 ¦  26 ¦  26 ¦ 

¦----------------------------------------------------------¦ 

¦Llargària màxima amb casquet inclòs (mm)¦ 604 ¦ 1214¦ 1514¦ 

¦----------------------------------------------------------¦ 

¦Llargària sense considerar les patilles ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦de contacte dels portalàmpades (mm)     ¦ 595 ¦ 1205¦ 1506¦ 

¦----------------------------------------------------------¦ 

¦Posició de funcionament                 ¦Univ.¦     ¦Univ.¦ 

+----------------------------------------------------------+ 

Característiques fotomètriques: 

+--------------------------------------------------+ 

¦Potència (W)                    ¦  18 ¦  36 ¦  58 ¦ 

¦--------------------------------------------------¦ 

¦Flux lluminós (lm)              ¦ 1150¦ 2850¦ 4600¦ 

¦--------------------------------------------------¦ 

¦Rendiment lluminós (lm/W)       ¦  64 ¦  79 ¦  79 ¦ 

+--------------------------------------------------+ 

Grau de reproducció cromàtica de les làmpades estàndard:  

- Llum blanca càlida (TL-D /33):  Ra 63 

- Llum blanca freda (TL-D /54):  Ra 72 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Cada làmpada ha d'anar en la seva capsa. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A l'embalatge hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant 

- Potència nominal 

- Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada 

- Tipus de làmpada 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció i identificació dels materials 

- Verificació de les característiques de les lluminàries 

- Verificació dels equips auxiliars 

- Verificar sistema de manteniment i conservació 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors. 

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les llumeneres.   

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

\ 

 

BHUA               LÀMPADES HALÒGENES                                                                                                               

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Làmpades halògenes. 

Es contemplen els següents tipus de làmpades: 

- Làmpades halògenes lineals 

- Làmpades halògenes de doble envolvent 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les làmpades han d'estar formades per un tub de quars i un casquet normalitzat per al connexionat i la subjecció de la làmpada. 

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. Queda expressament prohibit l'ús de làmpades amb el tub o el casquet 

defectuosos. 

El casquet de la làmpada ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60061. 

Posició de funcionament:  Universal 

Temperatura de color:  3000 K 

 

LÀMPADES HALÒGENES LINEALS: 

Diàmetre màxim de l'ampolla:  11 mm 

Tipus de casquet: 

- Potència < 2000 W:  R7s 

- Potència 2000 W:  Fa 4 

Característiques dimensionals i funcionals: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦Potència (W)                  ¦   60   ¦  100   ¦   150  ¦   150   ¦   200  ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Llargària màxima amb casquet  ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦ 

¦ inclòs(mm)                   ¦  78,3  ¦  78,3  ¦  78,3  ¦  117,6  ¦  78,3  ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Distància entre contactes (mm)¦74,9±1,6¦74,9±1,6¦74,9±1,6¦114,2±1,6¦74,9±1,6¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

+-----------------------------------------------------------+ 

¦   200   ¦   300   ¦   500   ¦  1000   ¦  1500   ¦  2000   ¦ 

¦-----------------------------------------------------------¦ 

¦  117,6  ¦  117,6  ¦  117,6  ¦  189,1  ¦  254,1  ¦  334,3  ¦ 

¦-----------------------------------------------------------¦ 

¦114,2±1,6¦114,2±1,6¦114,2±1,6¦185,7±1,6¦250,7±1,6¦  334,4  ¦ 

+-----------------------------------------------------------+ 

Característiques fotomètriques: 

+------------------------------------------------------------------------+ 

¦Potència (W)                    ¦   60  ¦  100  ¦  150  ¦  150  ¦  200  ¦ 

¦------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Flux lluminós (lm)              ¦  810  ¦ 1600  ¦ 2400  ¦ 2250  ¦ 3400  ¦ 

¦------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Rendiment lluminós (lm/W)       ¦  13,5 ¦   16  ¦   16  ¦   15  ¦   17  ¦ 

+------------------------------------------------------------------------+ 

+-----------------------------------------------+ 

¦  200  ¦  300  ¦  500  ¦ 1000  ¦ 1500  ¦ 2000  ¦ 

¦-----------------------------------------------¦ 

¦ 3520  ¦ 5600  ¦ 9900  ¦ 24200 ¦ 36300 ¦ 48400 ¦ 

¦-----------------------------------------------¦ 

¦ 17,6  ¦ 18,7  ¦ 19,8  ¦ 24,2  ¦ 24,2  ¦ 24,2  ¦ 

+-----------------------------------------------+ 

 

LÀMPADES HALÒGENES DE DOBLE ENVOLTURA: 

Ha de tenir el tub que conté el filament envoltat per una ampolla de vidre. 

El casquet de la làmpada ha de ser del tipus Edison. 

L'ampolla interior no pot estar tocant a l'exterior. S'ha de mantenir en la seva posició exclusivament agafada pels contactes dels 

extrems. 

Tipus de casquet: 

- Potència <= 150 W:  E-27 

- Potència >= 500 W:  E-40 

Diàmetre màxim de l'ampolla: 

- Potència <= 150 W:  33 mm 

- Potència >= 500 W:  38 mm 

Característiques dimensionals i funcionals: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦Potència(W)                       ¦  60  ¦ 100  ¦ 150  ¦ 500  ¦ 1000 ¦ 2000 ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Llargària màxima amb casquet      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦inclòs (mm)                       ¦ 103  ¦ 103  ¦ 103  ¦ 220  ¦ 260  ¦ 300  ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Distància des del centre del tub  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦de quars al contacte central del  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦casquet (mm)                      ¦  74  ¦  74  ¦  74  ¦  141 ¦  156 ¦ 182,5¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

Característiques fotomètriques: 

+--------------------------------------------------------------------------+ 

¦Potència (W)                    ¦  60  ¦ 100  ¦ 150  ¦ 500  ¦ 1000 ¦ 2000 ¦ 

¦--------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Flux lluminós (lm)              ¦ 840  ¦ 1600 ¦ 2550 ¦ 10250¦ 24000¦ 50000¦ 

¦--------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Rendiment lluminós (lm/W)       ¦  14  ¦  16  ¦  17  ¦ 20,5 ¦  24  ¦  25  ¦ 

+--------------------------------------------------------------------------+ 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Cada làmpada ha d'anar en la seva capsa. 
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Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

* UNE-EN 60061-1:1996 Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la seguridad. 

Parte 1: Casquillos. 

* UNE-EN 60432-1:2001 Requisitos de seguridad para lámparas incandescentes. Parte 1: lámparas de filamento de volframio para uso 

doméstico y alumbrado general similar 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A l'embalatge hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant 

- Potència nominal 

- Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada 

- Tipus de làmpada 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció i identificació dels materials 

- Verificació de les característiques de les lluminàries 

- Verificació dels equips auxiliars 

- Verificar sistema de manteniment i conservació 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors. 

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les llumeneres.   

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

\ 

 

BHW                PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT                                                               

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de control, regulació o 

encesa d'instal·lacions d'il·luminació. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer disminuir les característiques 

pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

BJ                 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS                                                          

BJ1                APARELLS SANITARIS                                                                                                               

BJ12               PLATS DE DUTXA                                                                                                                   

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Plat de dutxa per a encastar o per a montar superficialment. 

S'han considerat els materials següents: 

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 

- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 

- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit íntimament al suport 

- De resina  

- Acrílic 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 

que els materials 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 en aquest cas, es procurarà 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. 

Cal que sigui impermeable. 

La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició instal·lada, és observable 

per una persona dreta a un metre de distància. 

L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques, 

escantonaments, etc. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
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Les superficies han de ser llises i continues. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es produeixin embasaments. 

L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra. 

Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 

695. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb la UNE 67001: 

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 

- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 

- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 

- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 

Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb la UNE 67001: 

- Resistència a les càrregues estàtiques: 

     - Plats de dutxa:  4000 N 

Toleràncies: 

- Dimensions:  - 10 mm 

Subministrament: Amb les superfícies protegides. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 

* UNE-EN 251:1992 Recibidores de ducha. Cotas de conexión. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Ha de portar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions per a la seva instal·lació 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 

 

\ 

 

BJ13               LAVABOS                                                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a semiencastar, per a fixar sota taulell o per 

a recolzar sobre taulell o moble. 

S'han considerat els materials següents: 

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 

- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 

- Material sintètic, format per una part orgànica i dues parts minerals naturals 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 

que els materials 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 en aquest cas, es procurarà 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. 

Cal que sigui impermeable. 

La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició instal·lada, és observable 

per una persona dreta a un metre de distància. 

L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques, 

escantonaments, etc. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 

Les superficies han de ser llises i continues. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es produeixin embasaments. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb la UNE 67001: 

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 

- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 

- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 

- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 

Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb la UNE 67001: 

- Resistència a les càrregues estàtiques: 

     - Lavabos i rentamans murals:  1500 N 

Toleràncies: 

- Amplària (lavabo):  - 5 mm 

Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal corresponent, d'acord amb UNE-EN 14688: 

- CL 25: 0,25 l/s 

- CL 20 : 0,20 l/s 
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- CL 15: 0,15 l/s 

- CL 10: 0,10 l/s 

- CL 00: sense sobreeixidor 

Característiques essencials d'acord amb UNE-EN 14688 i UNE-EN 14296: 

- Aptitud per la neteja 

- Resistència de càrrega 

- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688) 

- Durabilitat 

La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa (UNE-EN 14688), tipus de sobreeixidor (CL) i 

si és necessari s'afegeix la capacitat del sobreeixidor (OF), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat 

(DA): 

  EN 14688  CL 

  OF - CA - LR  DA  

La designació del lavabo per a ús col·lectiu es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa (EN 14296), l'aptitud per la 

neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat (DA): 

  EN 14296  CA  LR  DA 

Subministrament: Amb les superfícies protegides. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 

UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 

UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.  

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el cas. 

- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296) 

- Informació sobre les característiques essencials 

Ha de portar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions per a la seva instal·lació 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 

 

\ 

 

BJ14               INODORS                                                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment. 

S'han considerat els materials següents: 

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 

En funció de la col·locació els inodors poden ser: 

- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra. 

- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra. 

En funció d'on cauen els excrements els inodors poden ser: 

- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l'aigua profunda que conté la tassa 

- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó 

En funció de la composició els inodors poden ser: 

- Inodor de tanc baix , és la combinació d'un inodor i una cisterna pera formar un conjunt funcional 

- Inodor monobloc, és el inodor que s'ha fabricat d'una sola peça tassa i cisterna. 

- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor. 

Els inodors es classifiquen: 

- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 litres indistintament. 

 - Classe 2: Conjunts d'inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de descàrrega i que utilitzen un volum de 

descàrrega de 6 litres com a màxim, o una descàrrega de doble comandament que combina una descàrrega de 6 litres com a màxim i 

una descàrrega reduïda no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim. 

Hi ha dos dispositius de descàrrega: 

- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula 

- Tipus C: Fluxor. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 

que els materials 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 en aquest cas, es procurarà 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. 
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Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 

juliol. 

Cal que sigui impermeable. 

No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del seient i la tapa. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb la UNE 67001: 

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 

- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 

- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 

- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 

Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb la UNE 67001: 

- Resistència a les càrregues estàtiques: 

     - Inodors murals:  4000 N 

Subministrament: Amb les superfícies protegides. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de tres 

mòduls, separats amb taulons de fusta. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 

UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Ha de portar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions per a la seva instal·lació 

Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

-Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant. 

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Sobre el mateix producte: 

     - Nom o marca identificativa del fabricant 

     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 997) 

     - Classe, volum nominal de descàrrega i dispositiu de descàrrega 

- En la documentació comercial que acompanya el producte:  

     - Nom o marca identificativa del fabricant 

    - Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  

     - Direcció declarada del fabricant  

     - Dues darreres xifres del any d'impressió del marcat 

     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 997) 

     - Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...  

          - Tipus d'inodor (tanc baix,monobloc, independent o conjunt d'inodor) 

          - Material de que està fabricat. 

          - Classe, tipus,dispositius de descàrrega i categoria del mecanisme de descàrrega. 

     - Informació sobre les característiques reglamentades: 

          - Capacitat d'aigua de descàrrega. 

           - Prevenció del reflux 

           - Aptitud per a la neteja 

           - Resistència a les càrregues 

           - Durabilitat 

           - Substàncies perilloses 

           - Fiabilitat de la vàlvula 

           - Estanquitat  a  l'aigua 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 

 

\ 

 

BJ18               AIGÜERES                                                                                                                         

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aigüeres per encastar o amb suports murals. 

S'han considerat els materials següents: 

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 

- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 

- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit íntimament al suport 

- Acer inoxidable de qualitat 18/8 crom-níquel, embotida i conformada mecànicament (aigüera) 

En la norma UNE-EN 13310 s'anomenen les diferents possibilitats de subjecció d'aquest element: 

- Aigüeres murals 

- Aigüeres de sobreposar 

- Aigüeres d'encastar 
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- Aigüeres d'enrasar 

- Aigüeres sota taulell 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 

que els materials 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 en aquest cas, es procurarà 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. 

Cal que sigui impermeable. 

Hi ha d'haver  drenatge de l'aigua en la cubeta i zona d'escorredor 

Han de resistir el calor sec (180 graus) sense que es produeixin canvis superficials.  

Resistir els canvis de temperatura sense que es produeixin canvis superficials. 

Resistir agents químics i colorants de forma que no es mostri degradació superficial permanent.  

Resistència al rallat, les ralles no han de superar 0,1mm i/o la profunditat de la capa superior 

Resistència a l'abrasió: la capa superior no s'ha travessat per desgast. 

Estabilitat de càrrega; les aigüeres murals no ha de trencar-se o deformar-se  al aplicar-se gradualment una càrrega de 150 kg en el 

centre geomètric de la cubeta. 

Caudal del sobreeixidor >0,20l/s 

Ha de tenir durabilitat: ha de complir els requisits de drenatge, estabilitat de càrrega i de resistència anteriorment anomenats. 

L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques, 

escantonaments, etc. 

L'aparell d'acer inoxidable no ha de tenir taques, deformacions ni d'altres defectes a les superfícies vistes. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es produeixin embasaments. 

L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra. 

Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 

695. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 

juliol. 

Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb la UNE 67001: 

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 

- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 

- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 

- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 

- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 

- Resistència a les càrregues estàtiques:  1.500 N 

Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb la UNE 67-001. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les superfícies protegides. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13310:2003 Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 

* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

-Sobre el mateix producte: 

     - Nom i marca identificativa del fabricant 

     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13310 ) 

-En la documentació comercial que acompanya el producte:  

     - Nom i marca identificativa del fabricant 

     - Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  

     - Direcció declarada del fabricant  

     - Dues darreres xifres del any d'impressió del marcat 

     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13310 ) 

     - Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...  

     - Tipus de producte i informació dels requisits essencials 

     - Informació sobre els requisits essencials: 

          - Facilitat de neteja 

          - Resistència de càrrega (només en aigüeres murals) 

          - Durabilitat 

L'aigüera a d'anar acompanyada d'instruccions per a la seva instal·lació, cura i manteniment i nom del fabricant o casa comercial. 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 

 

\ 

 

BJ1Z               ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS                                                                                                  

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Accessoris d'aparells sanitaris. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic brillant de 

color blanc, unit íntimament al suport 

- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 

- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 

- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i l'altre per a col·locar-hi un cargol 

regulador 

- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris murals 

- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat 

- Maniguet de PVC injectat no plastificat 

- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador 

- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants 

- Accessoris per a inodors suspesos 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 

que els materials 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 en aquest cas, es procurarà 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. 

 

TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS: 

Cal que sigui impermeable. 

No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No han d 'aparèixer esquerdes ni clivelles 

Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de perdre la brillantor 

Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de deixar senyal de coloració 

Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de deixar senyal 

Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat 

 

SUPORTS REGULABLES: 

No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls. 

Alçària màxima del suport:  130 mm 

Alçària mínima del suport:  75 mm 

 

SUPORTS MURALS: 

Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; l'altre ha de permetre subjectar l'aparell 

sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de goma perquè l'aparell hi recolzi. 

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni d'altres defectes. 

Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc:  98,5% 

Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501. Han de complir les especificacions 

d'aquestes normes. 

 

SIFÓ O MANIGUET: 

Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha d'haver rebaves, esquerdes, grans o 

d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme. 

El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. 

Diàmetre:  110 mm 

Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114):  > 79°C 

Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 45 N/mm2 

Allargament fins a la ruptura (53-114):  >= 80% 

Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114):  >= 2,2 mm 

Toleràncies per a sifó: 

- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 

- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,3 mm 

Toleràncies per a maniguet: 

- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 

- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,4 mm 

 

REIXA: 

La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. La goma no ha d'estar 

reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes superficials. 

 

PASTA: 

Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres microorganismes. 

Pes específic:  9,2 kN/m3 

Humitat:  < 0,1% 

Punt d'inflamació:  > 225°C 

Punt de degoteig:  + 60°C 

Temperatura de servei:  -20°C - +50°C 

Temperatura d'aplicació:  -10°C - +40°C 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

TAPAJUNTS I MARXAPEU: 

Subministrament: Amb les superfícies protegides. 

Ha de portar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions per a la seva instal·lació 

Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls 

separats per taulons de fusta. 

 

TAPATUBS I REIXA: 

Subministrament: Amb les superfícies protegides. 

Ha de portar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions per a la seva instal·lació 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 

SUPORTS: 

Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys. 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

SIFÓ I MANIGUET: 

Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Característiques de l'element contingut 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

PASTA: 

Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Característiques de l'element contingut 

Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SIFÓ I MANIGUET: 

UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para unión con adhesivo y/o junta 

elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Métodos de ensayo 

 

TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

BJ2                AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS                                                                                    

BJ22               AIXETES I ACCESSORIS PER A DUTXES                                                                                                

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aixetes i accessoris de llautó i d'alumini per a dutxes, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida. 

S'han considerat els elements següents: 

- Aixeta de llautó cromat, daurat o esmaltat 

- Braç de dutxa d'alumini anoditzat 

- Ruixador fix o amb ròtula, d'aspersió fixa o regulable d'alumini anoditzat, sintètic o de llautó cromat 

- Suport per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat 

- Tub flexible per a dutxa de telèfon d'alumini anoditzat o sintètic 

- Dutxa de telèfon sintètica, d'aspersió fixa o regulable 

- Sortida per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat 

S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 

- Mescladora 

- Mescladora termostàtica 

- Monocomandament 

- Temporitzada 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 

que els materials 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 en aquest cas, es procurarà 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. 

No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 

Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

El ruixador o la dutxa de telèfon, han de proporcionar l'aspersió del cabal admès per l'aixeta. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

 

AIXETA: 

El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal i de barreja d'aigua 

suau i precís. 

En l'aixeta temporitzada, el polsador ha de permetre un accionament suau i precís de l'obertura. 

En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua 

freda a la dreta amb el distintiu blau. 

En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a obtenir aigua 

calenta o aigua freda. 

En l'aixeta termostàtica, el comandament d'accionament no ha de permetre que l'aigua superi els 45°C. 

Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s 

Gruix del cos:  >= 2 mm 

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites 

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de 

produir fuites 

Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions permanents 

Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m 

 

ELEMENTS DE LLAUTÓ: 

Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. 

Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 

Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres 

Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de 

recobriment 

Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments 

 

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 

Exteriorment ha d'estar protegit amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. 

Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 

Qualitat del segellament. Métode de 

la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'instal·lació i muntatge 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 

 

\ 

 

BJ23               AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS                                                                                               

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida. 

Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat. 

S'han considerat els elements següents: 

- Aixeta 

- Bateria mescladora 

- Broc 

S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 

- Mescladora 

- Monocomandament 

- Temporitzada 

- Senzilla 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 

que els materials 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 en aquest cas, es procurarà 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. 

No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 

Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. 

Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Gruix del cos:  >= 2 mm 

Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 

Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres 

Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de 

recobriment 

Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments 

 

AIXETA O BATERIA: 

El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal (i de barreja d'aigua 

en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i precís. 

En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua 

freda a la dreta amb el distintiu blau. 

En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a obtenir aigua 

calenta o aigua freda. 

En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un distintiu vermell per a l'aigua 

calenta. 

Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s 

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites 

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de 

produir fuites 

Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions permanents 

Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'instal·lació i muntatge 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 

 

\ 

 

BJ24               AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS                                                                                               

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aixetes i accessoris de llautó cromat per a inodors, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida. 

S'han considerat els elements següents: 

- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats 

- Aixeta de regulació amb tub d'enllaç incorporat 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 

que els materials 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 en aquest cas, es procurarà 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. 

No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 

Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. Les peces interiors han de ser de materials 

resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Gruix del cos:  >= 2 mm 

Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 

Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres 

Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de 

recobriment 

Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments 

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites 

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de 

produir fuites 

 

FLUXOR: 

La maneta o el polsador han de permetre un accionament suau i precís d'obertura i de tancament. 

Temps de sortida d'aigua:  6 - 7 s 

Cabal mínim d'aigua:  1,5 - 2 l/s 

 

AIXETA: 

L'aixeta ha de permetre un accionament suau i precís d'obertura, de tancament i de regulació del cabal. 

Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'instal·lació i muntatge 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 

 

\ 

 

BJ28               AIXETES I ACCESSORIS PER A AIGÜERES                                                                                              

Especificación 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aixetes o bateries de llautó per a aigüeres, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida. 

Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Mescladora 

- Monocomandament 

- Senzilla 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 

que els materials 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 en aquest cas, es procurarà 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. 

No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 

Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. 

Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un distintiu vermell per a l'aigua 

calenta. 

El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal (i de barreja d'aigua 

en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i precís. 

En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua 

freda a la dreta amb el distintiu blau. 

En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a obtenir aigua 

calenta o aigua freda. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s 

Gruix del cos:  >= 2 mm 

Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 

Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres 

Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de 

recobriment 

Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments 

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites 

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de 

produir fuites 

Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions permanents 

Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'instal·lació i muntatge 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 

 

\ 

 

BJ2Z               AIXETES I ACCESSORIS COMPLEMENTARIS                                                                                              

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida. 

S'han considerat els elements següents: 

- Aixeta de llautó cromat 

- Enllaç mural per a maniguets de llautó cromat 

- Maniguet flexible de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica o de coure niquelat 

S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 

- Senzilla 

- De pas 

- De regulació 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 

que els materials 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 en aquest cas, es procurarà 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. 

No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 
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Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

 

AIXETA: 

El volant ha de permetre un accionament de l'apertura, tancament i regulació de cabal suau i precís. 

El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell per a l'aigua calenta. 

Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s 

Gruix del cos:  >= 2 mm 

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites 

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de 

produir fuites 

Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions permanents 

Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m 

 

ELEMENTS DE LLAUTÓ: 

Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. 

Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 

Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres 

Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de 

recobriment 

Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 

- Instruccions d'instal·lació i muntatge 

- Nom del fabricant o marca comercial 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 

 

\ 

 

BJ3                DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS                                                                                 

BJ32               DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A DUTXES                                                                                             

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació. 

S'han considerat els següents elements: 

- Desguàs recte 

- Desguàs sifònic 

- Desguàs de pipa 

- Sifò registrable 

- Sifò de botella 

- Sifò amb vàlvula de ventilació 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre defecte superficial que pugui alterar el 

funcionament del dispositiu. 

Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 248. 

Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de temperatures entre 20 i 95°C. 

Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa d'evacuació. 

 

DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 

Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE_EN 274. 

Cabal de desguàs per a plat de dutxa:  >= 0,4 l/s 

Estanquitat del desgüàs:  No ha de tenir fuites 

Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula:  <= 1 l/h 

Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 

Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Referència a la norma UNE-EN 274 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 

* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos. 

 

\ 

 

BJ33               DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS                                                                                            

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació. 

S'han considerat els següents elements: 

- Desguàs recte 

- Desguàs sifònic 

- Desguàs de pipa 

- Sifò registrable 

- Sifò de botella 

- Sifò amb vàlvula de ventilació 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre defecte superficial que pugui alterar el 

funcionament del dispositiu. 

Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 248. 

Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de temperatures entre 20 i 95°C. 

Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa d'evacuació. 

 

DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 

Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE_EN 274. 

Cabal de desguàs per a Lavabo i bidet: 

- Desguàs:  >= 0,6 l/s 

- Desguàs amb sifó:  >= 0,5 l/s 

- Sifó:  >= 0,6 l/s 

- Sobreeixidor:  >= 0,25 l/s 

Estanquitat del desgüàs:  No ha de tenir fuites 

Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula:  <= 1 l/h 

Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2. 

 

SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 

Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 

Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Referència a la norma UNE-EN 274 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A SIFÓ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

Cada producte ha d'anar marcat amb la següent informació: 

- Número de la norma, es a dir, EN 12380 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetre nominal 

- Els dos últims dígits de l'any de fabricació 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol 

El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim (ja sigui sobre el 

mateix producte, l'embalatge, o bé la informació comercial que l'acompanya): 

- El nom o la marca d'identificació del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fer el marcatge 

- Referència a la norma EN 12380 

- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el seu ús previst 

- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380 

- La capacitat del flux d'aire (l/s) 

- L'interval de temperatures 

- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 

* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos. 

 

SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 

UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la 

conformidad. 

 

\ 

 

BJ38               DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A AIGÜERES                                                                                           

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació. 

S'han considerat els següents elements: 

- Desguàs recte 

- Desguàs sifònic 

- Desguàs de pipa 

- Sifò registrable 

- Sifò de botella 

- Sifò amb vàlvula de ventilació 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre defecte superficial que pugui alterar el 

funcionament del dispositiu. 

Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 248. 

Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de temperatures entre 20 i 95°C. 

Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa d'evacuació. 

 

DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 

Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE_EN 274. 

Cabal de desguàs per a aigüera: 

- Desguàs:  >= 0,7 l/s 

- Desguàs amb sifó:  >= 0,6 l/s 

- Sifó:  >= 0,7 l/s 

- Sobreeixidor:  >= 0,25 l/s 

Estanquitat del desgüàs:  No ha de tenir fuites 

Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula:  <= 1 l/h 

Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2. 

 

SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 

Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 

Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Referència a la norma UNE-EN 274 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A SIFÓ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

Cada producte ha d'anar marcat amb la següent informació: 

- Número de la norma, es a dir, EN 12380 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetre nominal 

- Els dos últims dígits de l'any de fabricació 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol 

El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim (ja sigui sobre el 

mateix producte, l'embalatge, o bé la informació comercial que l'acompanya): 

- El nom o la marca d'identificació del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fer el marcatge 

- Referència a la norma EN 12380 

- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el seu ús previst 

- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380 

- La capacitat del flux d'aire (l/s) 

- L'interval de temperatures 

- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 

* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos. 

 

SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 

UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la 

conformidad. 

 

\ 

 

BJA                APARELLS DE PRODUCCIÓ I ACUMULACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA                                                                     

BJA2               ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS                                                                                                

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Escalfadors acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Amb cubeta d'acer esmaltat 

- Amb cubeta d'acer galvanitzat 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per un dipòsit amb la resistència en el seu interior, recobert d'una capa aillant que a la vegada ha d'estar recoberta 

per l'envoltant exterior de l'acumulador. 

Si és amb cubeta d'acer esmaltat, el dipòsit d'acer al carboni ha de tenir l'interior esmaltat al foc i l'envoltant, també d'acer al carboni, ha 

de tenir l'exterior esmaltat al foc. 

L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre mínim. 

Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automàtic, un altre de rearmament manual, un control visual de funcionament i, 

opcionalment, un termòmetre. 
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Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol "Terra". 

Ha de poder connectar-se permanentment a la línia d'alimentació elèctrica sense anar proveït de cap base d'alimentació de connexió, 

malgrat que no s'exclou la utilització d'un cable flexible fixat permanentment. 

Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda amb un senyal al seu costat gravat de 

manera indeleble i sobre una superfície fixa. 

A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada i, si no hi 

és, ha de ser subministrada a banda juntament amb l'aparell. 

Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de l'aparell i l'operació s'ha de poder fer 

amb l'ajuda d'eines ordinàries. 

Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la. 

La connexió, tant de l'aigua com l'elèctrica, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'acumulador en el seu lloc de treball. 

En l'escalfador amb ruixador, a la sortida de l'aigua calenta hi ha d'haver un braç de dutxa. 

L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades. 

La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a la canonada de sortida. 

Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència. 

Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal. 

Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar a la pressió nominal. 

Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua. 

Temperatura de treball:  <= 98°C 

Temperatura de seguretat:  130°C 

Pressió de treball:  <= 6 bar 

Aïllament elèctric (REBT):  Classe I 

Connexió de l'aigua:  1/2" ó 3/4" 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento 

de Aparatos a Presión. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 60335-2-21:1995 Seguridad de los aparatos electrodomesticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los termos 

eléctricos.(Versión oficial EN 60335-2-21 1992). 

UNE-EN 60730-1:1994 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstco y análogo. Parte 1: Requisitos generales. 

(Versión oficial EN 60730-1 1991+A1 1991+A11 1991). 

UNE-EN 60730-2-1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2: Requisitos particulares 

para dispositivos de control eléctrico para aparatos electrodomésticos. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de manera indeleble: 

- Identificació del constructor 

- Model o tipus 

- Símbol del grau d'aïllament 

- Pressió nominal en bar 

- Capacitat 

- Tensió 

- Tipus de corrent elèctric 

- Potència 

- Intensitat 

Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les previstes a la norma UNE 20305, la indicació "Termo". 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar a escalfadors, acumuladors d'aigua calenta sanitària, són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques i homologacions dels equips. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Contrastar la documentació amb els equips, verificant, tipus de gas (escalfadors a gas) potència calorífica, potència elèctrica 

(escalfadors elèctrics) i capacitat. 

- Verificar l'adequació d'aquestes característiques amb el projecte. 

- Control d'identificació dels materials i equips i lloc d'emplaçament 

- Verificar l'equip de recirculació a instal·lacions amb escalfador d'aigua centralitzat. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment  

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es 

procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 

\ 

 

BJM                ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ                                                                                          

BJM1               COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES                                                                   

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal i equips auxiliars per a la centralització 

de lectures. 

S'han considerat els tipus de comptadors següents: 

- Comptadors d'aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i transmissor magnètic 

- Comptadors d'aigua freda de funcionament electrònic, amb cos de material sintètic, pantalla digital multifunció i sistema de mesura 

mitjançant turbina axial i transductor electrònic 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. 
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COMPTADORS: 

No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de l'aparell, ni fuites, exsudacions, mostres de 

corrosió o d'altres defectes superficials. 

Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior com de l'exterior, dins l'esfera de lectura, i 

també per a poder ser comprovat sense desmuntar-lo. 

Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la direcció del fluid i, opcionalment, una 

vàlvula antiretorn a la sortida. 

El comptador ha d'estar homologat i precintat. 

El comptador ha d'estar fabricat amb materials d'una resistència i durabilitat adequades al ús a que es destina. Els materials no s'han 

de veure afectats de manera adversa per les variacions de temperatura de l'aigua, dintre del ventall de temperatures de treball. 

Totes les parts del comptador en contacte amb l'aigua que hi circula han de fabricar-se amb materials que són convencionalment 

coneguts com no-tòxics, no-contaminants i biològicament inerts. 

El comptador d'aigua complert ha d'estar fabricat amb materials resistents a la corrosió interna i externa o que estiguin protegits per un 

tractament superficial adequat. 

El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura i sense ambigüitats visuals. 

El volum d'aigua ha d'indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d'aparèixer en el totalitzador o immediatament al costat del número 

indicat. 

 

COMPTADOR VOLUMÈTRIC: 

Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de lectura. 

 

COMPTADOR DE VELOCITAT: 

Ha d'estar format per un cos i una tapa. 

Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de fluid al totalitzador. 

 

COMPTADOR D'AIGUA ELECTRÒNIC: 

Si el totalitzador pot mostrar informació addicional a la del volum d'aigua mesurat, aquesta informació ha de mostrar-se de manera 

clara i sense ambigüitat del volum d'aigua mesurat. 

S'ha d'incloure un element que permeti controlar l'operació correcte del display. 

El comptador ha de disposar d'un indicador de l'estat de la bateria interna. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

COMPTADORS: 

Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora. 

 

ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES: 

Subministrament: En caixa protectora. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

COMPTADORS: 

Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría. 

 

ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COMPTADORS: 

El comptador ha d'anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a mínim: 

- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h 

- L'any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament 

- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux 

- El signe d'aprovació del model o, en el seu cas, d'aprovació del model CEE 

- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar 

- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal o vertical respectivament 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES: 

El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al muntatge, connexió de 

l'element i el manteniment. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte. 

- Contrastar entre la documentació aportada i els materials emprats. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS: 

Es comprovarà globalment  

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS: 

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

 

\ 

 

BK                 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS                                                        

BK2                ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ                                                                               

BK21               REGULADORS DE PRESSIÓ                                                                                                            

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Reguladors de pressió per a instal·lacions de gas. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Reguladors de pressió alta d'entrada i baixa i mitjana A de sortida, embridats 

- Reguladors de pressió alta d'entrada i mitjana A i mitjana B de sortida, embridats 

- Reguladors de pressió mitjana B d'entrada i mitjana A i baixa de sortida, roscats o embridats 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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La instal·lació ha d'anar aïllada elèctricament. 

Ha de dur una fletxa indeleble que marqui el sentit de circulació del fluid. 

Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió. 

S'ha de comprovar que la membrana i la K (constant de rigidesa) de la molla siguin les adients per a les condicions de treball 

calculades al projecte. 

Ha de dur una placa de característiques segons UNE 60670. 

En els reguladors roscats, la rosca ha de ser cònica i feta a taller. 

Si inclouen vàlvula d'interrupció, aquesta ha de ser: 

Ha de ser estanca inclús després de succesius muntatges i desmuntatges. 

Han d'estar dissenyades de manera que sigui imprescindible l'ús d'eines per a qualsevol intervenció. 

El funcionament de les peces mòbils, no ha d'estar entorpit per altres peces. 

La rosca ha de seguir les indicacions de les Normes ISO 7-1 i ISO 228-1. 

El dispositiu de reglatge ha de quedar precintat després del reglatge per part del personal autoritzat. 

El mecanisme de tall ha de ser separat i independent tal que sols ha d'accionar un element obturador. 

Els elastómers utilitzats han de ser resistents als lubricants i al gas. 

Han de ser resistents als esforços de muntatge. 

Característiques de funcionament: 

Han de funcionar correctament en les següents condicions : 

- En tot el rang de pressions de servei. 

- Entre 0° i 60° C. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetat i amb els forats protegits. 

Ha de dur gravat el nom del fabricant o el nom comercial i anirà acompanyat d'instruccions de muntatge. 

Si inclouen vàlvules d'interrupció: 

El marcatge ha de ser resistent al fregament, a l'humitat i a la temperatura. 

La vàlvula multifuncional ha de tenir les marques següents : 

- Nom del fabricant 

- Referència del tipus. 

- Pmàx de servei en mbar. 

- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* DIN 3380 12.73 Reguladors de pressió de gas per a suministres de pressió fins a 100 Bar. 

UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. 

Parte 1: Generalidades. 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 

Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio público de Gases 

Combustibles. 

Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos. 

PER A VÀLVULES DE DIÀMETRE <= DN50: 

UNE-EN 126:2004 Valvulería multifuncional para los aparatos que utilizan combustibles gaseosos. 

 

\ 

 

BM                 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT                                                                    

BM1                MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS                                                                   

BM13               SIRENES                                                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sirenes electròniques per a instal·lacions fixes de protecció contra incendis. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Dispositius acústics del tipus A segons EN 54-3 (muntatge interior) 

- Dispositius acústics del tipus B segons EN 54-3 (muntatge exterior) 

S'han considerat els complements següents: 

- Amb senyal lluminós 

- Sense senyal lluminós 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Ha d'estar format per una envoltant de protecció, amb la forma adequada per a propagar el so, que allotjarà en el seu interior els 

components necessaris per a la correcta configuració de l'aparell, el sistema de generació del senyal acústic i òptic, si és el cas, l'espai 

per a les connexions elèctriques, i el sistema de fixació. 

Han d'estar dissenyats i construïts d'acord amb les especificacions de la norma EN 54-3. Disposaran de mitjans per a limitar l'accés a 

les parts desmuntables o al dispositiu complert i per a fer ajustos del mode de funcionament, per exemple: necessitat de fer servir eines 

especials, ús de codis d'accés, cargols ocults, precintes, etc. 

El grau de protecció proporcionat per l'envoltant (codi IP) ha de complir: 

- Per als dispositius tipus A: Codi IP21C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324) 

- Per als dispositius tipus B: Codi IP33C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324) 

Els dispositius acústics que a més emeten un senyal lluminòs, han d'incorporar l'òptica del senyal lluminós a la cara frontal i la làmpada 

corresponent a l'interior. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades, en caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la 

certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

UNE-EN 54-3:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos acústicos. 
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UNE-EN 54-3/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos 

acústicos. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a seguretat contra incendis:  

     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE 

Cada dispositiu acústic d'alarma d'incendis ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 

- La nomenclatura dels terminals 

- Les tensions nominals d'alimentació, i tipus de corrent d'alimentació (alterna o contínua) 

- La intensitat i consum de potència 

- Una marca o codi que permeti al fabricant identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, així com el número de la versió del 

software contingut en el dispositiu. 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 

de juliol 

Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s'haurà de donar una explicació a la documentació subministrada amb el 

dispositiu. 

No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat i llest per al seu ús, però haurà de ser visible durant la 

instal·lació i haurà de ser accessible durant el manteniment 

No s'hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes. 

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per: 

- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 

- El número del certificat CE 

- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 

- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant 

- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE 

- Referència a les normes EN 54-3 

- Descripció del producte de construcció 

- La categoria de l'entorn (A o B) 

- La designació del tipus/model del producte 

- Les dades requerides segons l'apartat 4.6.2 de la norma EN 54-3: 

     - El(s) interval(s) de tensió d'alimentació 

     - Les gammes de freqüència d'alimentació 

     - Per a tots els modes de funcionament, el nivell acústic ponderat mínim, en dB 

     - La freqüència acústica principal 

     - Codi IP segons la norma EN 60529 

     - Qualsevol altre informació necessària per a la seva correcta instal·lació, funcionament i manteniment 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra 

incendis dels equips i materials emprats. 

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que formen la instal·lació, i 

verificar que compleixen les especificacions del  projecte: 

     - Polsadors (marca, model, especificacions) 

     - Mòduls de control (marca, model, especificacions) 

     - Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions) 

     - Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions) 

     - Sirenes (marca, model, especificacions) 

     - Cablejat (secció, tipus d'aïllament) 

     - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions) 

     - Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions) 

     - Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions) 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls per cada tipus diferent de material o 

equip. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions 

del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 

material rebut. 

 

\ 

 

BM14               POLSADORS D'ALARMA                                                                                                               

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Polsadors manuals d'alarma per a ús en instal·lacions de detecció i alarma d'incendis, per a muntar superficialment o encastar. 

S'han considerat els tipus de polsadors següents: 

- Polsadors d'accionament directe (tipus A), per trencament d'un element fràgil 

- Polsadors d'accionament directe (tipus A), per canvi de posició d'un element fràgil (rearmables) 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 

Estarà fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-11, que haurà de complir. 

L'element fràgil ha d'estar dissenyat de manera que no es produeixin lesions a l'usuari quan s'accioni. 

La superfície de la cara visible ha de ser de color vermell, exceptuant la cara d'accionament, els símbols i textes de la cara frontal i 

l'accés de l'eina especial (si n'hi ha) així com els orificis d'entrada de cables i els cargols. 

A la cara posterior de la caixa hi ha d'haver els forats per a la seva fixació. 

A l'interior hi ha d'haver el sistema de connexió elèctrica. 

Intensitat admisible:  <= 80 mA 

Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-354):  IP-40X 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats individualment en caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la 

certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

UNE-EN 54-11:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de alarma. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada polsador ha d'anar marcat de manera clara e indeleble amb la següent informació: 

- Referència a la norma EN 54-11 

- El nom o marca comercial del fabricant 

- Definició del model (tipus A o tipus B) 

- La categoria ambiental (interior/exterior, característiques especials de l'entorn) 

- Designació dels terminals e connexió 

- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, i el número de la 

versió de software continguda en el polsador, si és el cas 

Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació proporcionada amb el dispositiu. 

El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del polsador, i haurà de ser accessible durant el manteniment. 

No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones. 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra 

incendis dels equips i materials emprats. 

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que formen la instal·lació, i 

verificar que compleixen les especificacions del  projecte: 

     - Polsadors (marca, model, especificacions) 

     - Mòduls de control (marca, model, especificacions) 

     - Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions) 

     - Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions) 

     - Sirenes (marca, model, especificacions) 

     - Cablejat (secció, tipus d'aïllament) 

     - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions) 

     - Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions) 

     - Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions) 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls per cada tipus diferent de material o 

equip. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions 

del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 

material rebut. 

 

\ 

 

BM3                EXTINTORS                                                                                                                        

BM31               EXTINTORS                                                                                                                        

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció d'una pressió interna. Son extintors 

manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o 

igual a 20 kg. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus registrat davant l'Administració i que 

disposa d'un certificat estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que 

l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus. 

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 

- Indicació de l'administració que fa el control 

- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 

- El nombre de registre de l'aparell 

- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 

- Els espais lliures per a proves successives 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento 

de Aparatos a Presión. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos 

- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 

- Instruccions d'utilització 

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra 

incendis dels equips i materials emprats. 

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació. 

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 

- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de verificar: 

     - Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la Delegació o els Serveis 

Territorials Autònoms d'Indústria. 

     - Dades placa de disseny :  

          - Pressió màxima de servei (disseny) 

          - nº placa 

          - Data 1a Prova i successives 

     - Dades etiqueta de característiques: 

          - Nom del fabricant importador 

          - Temperatura màxima i mínima de servei 

          - Productes continguts i quantitat d'equips 

          - Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 

          - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 

          - Instruccions funcionament 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions 

del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 

material rebut. 

 

\ 

 

BMY                PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS                                                    

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 

S'han considerat els elements següents: 

- Part proporcional d'elements especials per a detectors 

- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 

- Part proporcional d'elements especials per a sirenes 

- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 

- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 

- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 

- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 

- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 

- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 

- Part proporcional d'elements especials per a extintors. 

- Part proporcional d'elements especials per a parallamps. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i 

bon funcionament. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la 

certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 

\ 

 

BMD                MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT                                                                                      

BMD6               CONDUCTORS                                                                                                                       

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conductors blindats i apantallats. 

Mànega de cable blindat multifilar amb pantalla d'alumini en rotlles de 100 m per a circuits de detecció i alarma. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La pantalla ha de ser trenada en malla electrostàtica tancada sobre el conjunt de conductors. 

Els conductors han de ser de colors diferents per a la seva identificació. 

Els conductors han de complir les condicions definides en els seus plecs de condicions respectius segons la seva composició. 
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Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-014. 

Ha d'estar protegit contra interferències. 

Han de portar un dispositiu antisabotatge. 

Capacitat:  90 pF/m 

Recobriment pantalla:  >= 75% 

Temperatura de servei:  0 - 60°C 

Tensió de servei:  250 V 

Tensió de prova:  1000 V 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles de 100 m. 

L'aïllament del conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tipus de cable 

- Secció nominal 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponent a retalls, així com l'excés previst per a les conexions. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

\ 

 

BN                 VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ                                                                                     

BN3                VÀLVULES D'ESFERA                                                                                                                

BN31               VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA                                                                                              

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Vàlvules d'esfera manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Vàlvules amb cos de bronze 

- Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil) PVC 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per: 

- Cos amb connexions roscades interiorment (connexió femella) o roscat exteriorment (connexió mascle) 

- Tancament manual mitjançant maneta que acciona una bola proveïda d'un forat cilíndric diametral que gira 90°. 

- Assentaments d'estanquitat per a la bola. 

- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament. 

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 

Pressió de prova segons pressió nominal: 

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 

Materials: 

Vàlvules amb cos de bronze: 

- Bola:  Acer inoxidable 

- Elements d'estanquitat:  Tefló 

Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil): 

- Bola:  poli(clorur de vinil) 

- Elements d'estanquitat:  Cautxú tecnopolímer d'etilepropilediè EPDM 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 

Les rosques han de portar protectors de plàstic. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

BP                 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ                                                                     

BP2                INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO                                                                                                

BP2A               PORTERS ELECTRÒNICS                                                                                                              

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Porter electrònic. 

Ha d'estar format pels següents elements: 

- Font d'alimentació 

- Placa de carrer 

- Aparell d'usuari 

- Obreportes automàtic 

 

FONT D'ALIMENTACIO: 

Equip destinat a l'alimentació elèctrica de tota la instal·lació a partir de la connexió a la xarxa elèctrica. Ha de portar tots els elements, 

circuits i mecanismes necessaris per a permetre el funcionament integral de la instal·lació. Ha d'anar proveït d'un estabilitzador de la 

tensió d'entrada, autoprotegit contra curt circuits. 

Ha de permetre un senyal acústic en el punt de trucada centralitzada, i ha de confirmar la recepció en el punt individual que rep la 

trucada. 

Ha de permetre l'amplificació en àudio amb controls de volum, en direcció centralització-individual i en direcció individual-centralització. 

Ha de tenir relé per a obrir les portes per tal d'evitar les deficiències per caiguda de tensió a la línia. 
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EQUIP D'ALIMENTACIÓ AMB BATERIA DE RESERVA: 

Ha de tenir alimentació d'emergència perquè, en cas de tall en el subministrament de fluid elèctric, continuï proporcionant un 

funcionament total i normal de l'equip, amb una autonomia >= 2 h, treballant en condicions normals. 

 

EQUIP D'ALIMENTACIÓ AMB SECRET DE CONVERSA: 

Ha de tenir una unitat per a secret de conversa que generi el temps de comunicació i l'avís de finalització per mitjà de tons intermitents. 

S'ha de desconnectar un cop transcorregut un minut, aproximadament, i ha d'atendre la trucada següent. 

Tensió d'alimentació:  220 V, corrent monofàsic 

Freqüència:  50 Hz 

 

PLACA DE CARRER: 

Unitat exterior d'intercomunicador destinada a la centralització de trucades i a la comunicació des de l'accés exterior de l'edifici. 

Ha d'estar construïda amb alumini anoditzat, amb il·luminació de targeters per mitjà d'un polsador i ha d'allotjar el micròfon i l'altaveu 

corresponents. 

Ha de portar incorporat un pany de seguretat que funcioni amb una clau especial. 

 

APARELL D'USUARI: 

Aparell destinat a la comunicació individual des de cada punt amb la centralització. 

Ha de tenir una base i un microtelèfon unit a la base amb un cordó flexible multifilar, amb un element acústic de trucada. 

A la base hi ha d'haver: 

- Un polsador per a obrir la porta 

- Un polsador per a trucar a consergeria 

Si l'aparell es amb secret de conversa, ha de també incloure un senyal de preavís de final de temps de comunicació. 

El microtelèfon ha de tenir els dos transductors electroacústics, el micròfon i el receptor, col·locats en un allotjament antixoc. Tot el 

conjunt descrit no ha de patir cap deteriorament en caure lliurement sobre una superfície llisa i indeformable pel xoc, des d'una alçària 

<= 1 m. 

En posició de repòs el microtelèfon s'ha d'allotjar sobre la base, de manera que el seu recolzament actui sobre una lleva, la funció de la 

qual és moure un paquet de contactes elèctrics situats a l'interior de la base. Aquests contactes han de predisposar l'aparell per a la 

comunicació, quan el microtelèfon estigui alçat i per a l'espera de senyal de trucada quan estigui recolzat. 

 

OBREPORTES: 

Mecanisme destinat a l'allotjament del pestell de la porta, amb el seu cantell retenidor movible electrònicament a voluntat des dels 

punts individuals, per tal de poder franquejar la porta. 

 

OBREPORTES D'ACCIONAMENT MANUAL: 

El retenidor ha de quedar sense fixació mentre es mantingui oprimit el polsador en el punt individual. 

 

OBREPORTES D'ACCIONAMENT AUTOMÀTIC: 

El retenidor ha de quedar sense fixació en rebre una polsació instantània des del punt individual. Un cop s'hagi tornat a tancar la porta, 

el retenidor ha de quedar novament fixat fins a la pròxima operació. 

 

OBREPORTES AMB PALANCA DE DESBLOQUEIG: 

Ha de tenir un dispositiu manual per a deixar permanentment sense fixació el retenidor. 

 

OBREPORTES AMB FUNDA PER A ENCASTAR: 

Ha d'estar allotjat en una funda o en un caixetí protector. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Cadascun dels elements ha d'anar a la seva caixa 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 

- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de tots els elements que formen part de la 

instal·lació. Verificar que compleixen les especificacions de projecte: 

     - Intercomunicadors (marca, model, especificacions) 

     - Central d'intercomunicadors (marca, model, especificacions) 

     - Altaveus (si n'hi ha) (marca, model, especificacions) 

     - Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig) 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides 

diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions 

del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 

material rebut. 

 

\ 

 

BP4                CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL                                                                                               

BP43               CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS                                                                                       

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals. 

S'han contemplat els tipus de cables següents: 

- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions horitzontals i verticals en edificis 

- Cables amb o sense pantalla  per a instal·lacions en l'àrea de treball i cables per a connexionat  

 

CONDICIONS GENERALS: 
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Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 

No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin, durant la instal·lació, ús normal o durant les operacions de manteniment, 

suposar un risc per als usuaris o per a l'entorn. 

Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions especials les 

condicions d'emmagatzematge, ús, muntatge i manteniment. 

 

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS: 

El conductor ha de ser d'un únic fil i el material ha de ser coure recuit. La secció del conductor ha de ser circular i uniforme. La 

superfície del conductor ha d'estar nua o bé recoberta d'un altre metall. 

Diàmetre nominal del conductor: 0,4 mm >= D =< 0,8 mm 

L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. 

L'aïllament ha de complir les especificacions de les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290. 

Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat al conductor i s'ha de poder retirar fàcilment 

sense malmetre el conductor. 

No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que conformen el nucli del cable. 

Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells o símbols obtinguts fent servir un aïllament 

colorat o una superfície colorada per extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s'han de correspondre 

de manera raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la identificació dels elements de 

cablejat ha de seguir les indicacions de la norma UNE 212-002. 

L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o un quadret) com a nivell del nucli del cable 

(reunió d'elements de cable en capes concèntriques o formant unitats).  

En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar fet d'alguna de les maneres següents, o 

d'una combinació d'elles: 

- Cinta metàl·lica 

- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica 

- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica 

- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure 

- Capa semiconductora 

Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la pantalla. El fil de continuïtat ha de ser d'un o més 

fils de coure nu o recobert d'una capa metàl·lica. 

Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la pantalla estigui formada per cinta i 

trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 40%. 

La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure 

de porus, esquerdes, abonyegadures o altres imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i 

brillantor uniforme.  

El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible. 

La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n l'aïllament. 

Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua: 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1 

Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència: 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1 

 

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT: 

El conductor pot ser d'un únic fil o de 7 fils i el material ha de ser coure recuit. La secció del conductor o conductors ha de ser circular i 

uniforme. La superfície del conductor ha d'estar nua o bé recoberta d'un altre metall. 

No hi poden haver soldadures en els conductors trefilats dels cables acabats. 

Entre els fils del conductor multifilar no hi pot haver aïllament. Els fils han d'estar cablejats en capes concèntriques o en grup. 

Diàmetre nominal de cadascun dels fils del conductor de 7 fils: 0,12 mm >= D =< 0,21 mm 

L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. 

L'aïllament ha de complir les especificacions de les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290. 

Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat al conductor i s'ha de poder retirar fàcilment 

sense malmetre el conductor. 

No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que conformen el nucli del cable. 

Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells o símbols obtinguts fent servir un aïllament 

colorat o una superfície colorada per extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s'han de correspondre 

de manera raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la identificació dels elements de 

cablejat ha de seguir les indicacions de la norma UNE 212-002. 

L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o un quadret) com a nivell del nucli del cable 

(reunió d'elements de cable en capes concèntriques o formant unitats).  

En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar fet d'alguna de les maneres següents, o 

d'una combinació d'elles: 

- Cinta metàl·lica 

- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica 

- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica 

- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure 

- Capa semiconductora 

Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la pantalla. El fil de continuïtat ha de ser d'un o més 

fils de coure nu o recobert d'una capa metàl·lica. 

Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la pantalla estigui formada per cinta i 

trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 40%. 

La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure 

de porus, esquerdes, abonyegadures o altres imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i 

brillantor uniforme.  

El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible. 

La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n l'aïllament. 

Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua: 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2 

Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència: 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2 

 

CONNECTORS LLIURES DE 8 VIES (RJ45) PER ALS EXTREMS DEL CABLES PER A CONNEXIONAT: 
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Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d'estar d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 

60603. 

La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser per crimpat, això és, per penetració dels contactes 

del connector en l'aïllament dels cables de parells trenats fins a entrar en contacte amb els conductors. 

El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior. 

La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 13 mm. 

Hi ha d'haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de permetre prémer el clip que aguanta el connector 

lliure a dintre del fix. 

La funda ha d'estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, com ara la pantalla o bé els mateixos parells 

trenats pot sobresortir de la funda. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 

Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb dogues, de manera que no s'alterin les 

seves condicions. 

La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i característiques del cable. 

 

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT: 

Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* UNE-EN 50290-1-1:2002 Cables de comunicación. Parte 1-1: Generalidades. 

 

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS: 

UNE-EN 50288-2-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y 

digitales. Parte 2-1: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones 

horizontales y verticales en edificios. 

UNE-EN 50288-3-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y 

digitales. Parte 3-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones 

horizontales y verticales en edificios. 

UNE-EN 50288-5-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y 

digitales. Parte 5-1: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones 

horizontales y verticales en edificios. 

UNE-EN 50288-6-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y 

digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones 

horizontales y verticales en edificios. 

 

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT: 

UNE-EN 50288-2-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y 

digitales. Parte 2-2: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área 

de trabajo y cables para conexionado. 

UNE-EN 50288-3-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y 

digitales. Parte 3-2: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el 

área de trabajo y cables para conexionado. 

UNE-EN 50288-5-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y 

digitales. Parte 5-2: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área 

de trabajo y cables para conexionado. 

UNE-EN 50288-6-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y 

digitales. Parte 6-2: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el 

área de trabajo y cables para conexionado. 

 

\ 

 

BP5                MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES                                                                                      

BP51               CENTRALETES TELEFÒNIQUES                                                                                                         

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Centraleta telefònica. 

S'han considerat les característiques següents: 

- Per a muntar a la paret. 

- Per a muntar sobre taula. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'aparell ha de tenir els comandaments següents: 

- Interruptor per a connexió 

- Indicador lluminós de connexió 

- Interruptor de traspàs de trucada 

- Interruptor de memòries de marcació abreujada (opcional) 

A la base hi ha d'haver: 

- Teclat de numeració telefònica. 

- Auricular 

- Tecla de retrucada (opcional) 

- Tecla de memòria (opcional) 

En cas que el terminal tingui pantalla de cristall líquid (pantalla alfanumèrica), opcionalment pot tenir les següents funcions: 

- Identificació de la persona que fa la trucada (interna o externa) 

- Visualització de la data, l'hora i el cost de la trucada 

Ha de tenir les següents prestacions: 

- Selecció del tipus de marcació 

- Mínim de 5 extensions 

- Memòries programables 

Opcionalment pot tenir identificació de les trucades i coneixement del cost de la trucada en temps real. 

Ha de pode-se connectar tant a la xarxa digital de serveis integrats (XDSI) com a la xarxa pública analògica. 

Ha d'estar homologada. 

Ha de poder-se seleccionar el tipus de marcació. 

Central destinada a la connexió simultània o independent a la xarxa telefònica. 

Conté els polsadors de trucada als diferents punts individuals. 
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La carcassa ha d'estar construïda en material resistent a la corrosió i als impactes. 

Per a fer una trucada s'ha de despenjar el telèfon i pitjar el punt desitjat.  

S'ha de sentir un to de confirmació de trucada. 

Ha d'incloure senyals lluminoses per identificació de trucada, línia i extensió. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 

En la caixa de subministrament han d'estar incloses les corresponents instruccions de instal·lació i d'ús. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

BQ                 MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS                                                                                                

BQ5                TAULELLS                                                                                                                         

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llosa de pedra d'extracció recent, provinent de pedreres autoritzades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Llosa de pedra natural calcària per a taulells de 20 o 30 mm de gruix 

- Llosa de pedra natural granítica per a taulells de 20 o 30 mm de gruix 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes, la cara plana i les arestes rectes i escairades. 

No pot tenir esquerdes, buits, impureses d'argila, eflorescències ni escantonaments d'arestes. 

La cara superior ha d'estar polida i abrillantada així com també els cantells vistos. 

Absorció d'aigua, en pes:  <= 2% 

Gelabilitat (pèrdua de pes després de 20 cicles, PIET-70):  <= 1% 

Coeficient de saturació:  <= 75% 

Contingut de ió sulfat (UNE 7-245):  < 1,2% 

Toleràncies: 

- Gruix:  ± 2 mm 

- Angles:  ± 1 mm 

- Rectitud de les arestes:  ± 0,1% 

- Planor:  ± 0,3% 

 

LLOSA CALCÀRIA: 

Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2 

Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2000 kg/m3 

 

LLOSA GRANÍTICA: 

Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 100 N/mm2 

Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2500 kg/m3 

No ha de tenir grops > 5 cm. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 

Emmagatzematge: Evitant el contacte amb terres o altres materials que puguin alterar les seves característiques i de manera que no es 

trenquin ni s'escantonin. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

D                  ELEMENTS COMPOSTOS                                                                                                               

D0                 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS                                                                                                        

D03                GRANULATS                                                                                                                        

D039               SORRES-CIMENT                                                                                                                    

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter al afegir-li l'aigua una vegada estès. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte o les fixades per la DF. 

Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges. 

La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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D06                FORMIGONS SENSE ADDITIUS                                                                                                         

D060               FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS                                                                     

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb 

formigonera, d'ús no estructural. 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la 

EHE-08. 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10 - 15 cm 

Relació aigua-ciment:  <= 0,65 

Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 

- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 

- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul·la 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 

     - Consistència fluida:  ± 20 mm 

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta 

de l'aigua. 

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

\ 

 

D07                MORTERS I PASTES                                                                                                                 

D070               MORTERS SENSE ADDITIUS                                                                                                           

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 

Morters per a fàbriques: 

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 

     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 

     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 

     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del 

plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el 

material rebut, a càrrec del contractista. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 

 

\ 

 

D07J               PASTES DE GUIX                                                                                                                   

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia. 

En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C >= 50. 

Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A):  17 <= A <= 18 l 

Temperatura de l'aigua:  >= 5°C 

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

D0B                ACER FERRALLAT O TREBALLAT                                                                                                       

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barres, conjunts de barres o malles muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. La secció 

afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 

El tallat de barres, malles o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les 

característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 

- Ganxos, patilles i ganxos en U: 

     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 

     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la zona de 

curvatura ni trencaments en la barra. 

+-------------------------------------------- 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

¦            ¦------------------------------¦ 

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦ 

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 

+-------------------------------------------- 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 

En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 

- No han d'aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 

En malles electrosoldades el doblegat s'ha de realitzar a una distància >= 4 D a partir del nus o punt de soldadura més proper, en cas 

contrari el diàmetre mínim del doblegat ha de ser >= 20 D. 

L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits següents: 

- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 

- Alçària de la corruga:   

     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 

     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 

Toleràncies: 

- Llargària en barres tallades o doblegades: 

     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 

     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 

     (on L es la llargària recta de les barres) 

- Llargària en estreps o cèrcols: 

     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 

     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 

     (on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm 

- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla. 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut 

de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 

Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas de 

desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes 

temperatures 

Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze. 

El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de la 

EHE-08. 

El tallat de barres, malles o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i 

lligaments. 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i 

lligaments. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

\ 

 

E                  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ                                                                                                     

E3                 FONAMENTS                                                                                                                        

E32                MURS DE CONTENCIÓ                                                                                                                

E32D               ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ                                                                                                 

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva 

manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 

La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions 

tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 

dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el 

seu formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per 

una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en 

cada cas, la col·locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment 

quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre 

el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o 

preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies  

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats 

en tots dos sentits. 

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució 

dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  

   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa  

   suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest 

interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els 

costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats 

anteriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració 

prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 

desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, 

prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, 

sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es 

podrà autoritzar un segellant adient 
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Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin 

normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues 

durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. 

 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes 

vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i 

s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui 

portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 

guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de 

formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs 

d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb 

seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de 

retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres. 

 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures 

s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva 

alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 

 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, 

desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una 

mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest 

estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran. 

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura 

executades amb anterioritat. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
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- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 

100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

 

\ 

 

E4                 ESTRUCTURES                                                                                                                      

E44                ESTRUCTURES D'ACER                                                                                                               

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Pilars 

- Elements d'ancoratge 

- Bigues 

- Biguetes 

- Llindes 

- Traves 

- Encavallades 

- Corretges 

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o 

S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, 

S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-

1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2 

S'han considerat els acabats superficials següents: 

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació amb soldadura 

- Col·locació amb cargols 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i nivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DF encara que 

suposin un increment de les característiques mecàniques. 

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de 

correspondre amb les indicacions de la DT. 

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca no ha 

d'estar feta amb entalladura cisellada. 

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament de la 

seva forma. 

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han 

d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 

 

PILARS: 

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es suficient que estigui neta de pols, oli, 

greixos i pellofa de laminació. 

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o formigó fi. 

Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i de qualsevol material 

contaminant. 

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert. 

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1 

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi 

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. 

 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d'acord amb la UNE-EN ISO 898-1. 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions 

del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin d'aplicació. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el 

muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 
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Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la 

part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels 

cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 

     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 

     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 

- Diàmetre dels forats: 

     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A 

     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 

- Posició dels forats: 

     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A 

     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3 

 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la 

del material base. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els 

treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els desperfectes 

superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció. 

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha 

de reparar fins que sigui conforme. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al 

seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma que no 

es produeixi acumulació d'aigua. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment. 

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de muntatge i els 

efectes de les càrregues de vent. 

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge permeti que 

puguin ser retirats de forma segura. 

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni disminueixin la 

seva capacitat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària. 

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o sobrecarregada 

permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge. 

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el cargolament. 

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i unida 

provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de reparar 

amb procediments adequats. 

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a 

mínim, 10 mm de galvanització intacta. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la 

inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de la UNE-ENV 

1090-2. 

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-3. 

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-4. 

 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat 

equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en 

obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de 

les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al “collat a tocar” sense 

sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és 

necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense 

pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de control del parell torsor 

- Mètode del gir de femella 

- Mètode de l'indicador directe de tensió 

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la preparació i 

fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 

 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
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- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc d'espàrrecs 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls de 

les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, l'ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a evitar 

l'esquinçament laminar. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1. 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que 

supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan 

lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o 

perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de 

punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les 

toleràncies establertes. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que 

no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de 

considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres 

d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 per a obres d'enginyeria civil. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS 

AUXILIARS: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Acero DB-SE-A 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 

 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Es demanarà al taller de fabricació la certificació d'haver realitzat l'adequat control dimensional dels perfils i altres elements utilitzats 

en la construcció de les peces d'estructura. 

- En perfils conformats i buits, control dimensional del subministra del taller. Sobre un 10% de les peces rebudes de taller, es farà una 

mesura de la longitud i de la fletxa. 

- Recepció i aprovació del pla de muntatge del contractista. 

- Control geomètric de l'element acabat. Mesura del desplom i fletxa d'un 10% dels elements verticals i d'un 10% de les bigues. Així 

mateix sobre un 10% dels elements estructurals muntats en obra, es farà una mesura de les dimensions principals. 

 

UNIONS SOLDADES: 

- Examen de la qualificació dels soldadors que intervinguin:  

     - Els soldadors tenen que estar certificats per un organisme acreditat i qualificar-se d'acord amb la norma UNE-EN 287-1 

     - Cada tipus de soldadura necessita una qualificació especifica de soldador  

- Inspecció del equips de soldatge. Recepció dels corresponents certificats d'homologació: 

     - Els components a soldar tenen que estar correctament col·locats i fixes mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, 

però no mitjançant soldadures addicionals, i tenen que ser accessibles per el soldador. 

     - Es comprovarà que les dimensions finals estan dins de les toleràncies admissibles. 

- Inspecció visual de les superfícies d'acer que s'han de soldar: 

     - Les superfícies i vores tenen que ser els apropiats pel procés que s'utilitzi i estar lliures de fissures, entalladures, materials que 

afecten al procés o qualitat de les soldadures i humitat. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 0,1 per 

mil en longituds majors. 

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les seccions 

extremes materialitzada amb un filferro tesat. 

 

UNIONS SOLDADES: 

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i dels 

anàlisis anteriors. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

- El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 

- Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més, 

s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 

correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
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UNIONS SOLDADES: 

- Tots els soldadors que intervinguin en algun moment en la preparació o construcció de l'estructura, han de tenir el corresponent 

certificat d'homologació personal. 

- Els procediments de soldadura utilitzats en les diverses fases de l'obra, han de tenir els corresponents certificats d'homologació. 

- La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà d'acord amb 

les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 

conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

 

UNIONS SOLDADES: 

- Inspecció visual de totes les unions soldades realitzades a l'obra i d'un 50% de les realitzades a taller, amb observació de: 

     - Característiques geomètriques. 

     - Presència d'escòria. 

     - Defectes visibles. 

- En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 

conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

- Examen no destructiu d'un 10% de les soldadures realitzades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 13018, i per assaig mitjançant 

partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes 

UNE EN 1291 i UNE EN 1289 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

UNIONS SOLDADES: 

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 

 

\ 

 

E45                ESTRUCTURES DE FORMIGÓ                                                                                                           

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó 

lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des 

de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Pilars 

- Murs 

- Bigues 

- Llindes 

- Cèrcols 

- Sostres amb elements resistents industrialitzats 

- Sostres nervats unidireccionals 

- Sostres nervats reticulars 

- Lloses i bancades 

- Membranes i voltes 

S'han considerat les operacions auxiliars següents: 

- Aplicació superficial d'un producte filmògen per la cura d'elements de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

Tractament de cura amb producte filmògen: 

- Preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries 

- Protecció de la zona tractada 

 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la 

durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre 

elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, 

etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ± 24 mm 

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ± 12 mm 

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 

     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 

- Desviacions laterals: 

     - Peces:  ± 24 mm 

     - Junts:  ± 16 mm 
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- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 

     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 

     - Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 

 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre biguetes:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 

- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

 

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

 

SOSTRES NERVATS RETICULARS: 

Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 

Separació entre eixos de nervis < 100cm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

 

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 

Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular. 

Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de la pel·lícula. 

La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan e s prevegi que durant les 48 h 

següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. For a d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització 

de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 

assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 

La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles 

d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per 

aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats 

i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es 

proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. 

Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó 

mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 

s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT: 
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No es necessari la compactació del formigó. 

 

FORMIGÓ LLEUGER: 

Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions consecutives dels vibradors al 70% 

de la utilitzada per a un formigó convencional 

S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 

L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin que el granulat s'introdueixi 

a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada 

 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó. 

Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat 

En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament. 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament. 

S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la 

desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre. 

En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l'ample d'aquests, 

excepte s'utilitza formigó autocompactant 

 

LLOSES: 

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi d'interrompre el 

formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins 

que la DF els hagi examinat. 

Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges. 

 

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 

No s'aplicarà el producte sense l'autorització expressa de la DF. 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d'abocar el formigó i preferiblement dins dels trenta minuts 

següents del acabat superficial. 

El sistema d'aplicació ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 

expressament per la DF. 

 

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Deducció de la superfície corresponent a Obertures: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100% 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada 

d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes 

les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el 

formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element 

construït de l'EHE-08. 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat 

prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 

càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En 

aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió 

la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, 

ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 

característiques de l'element formigonat. 
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\ 

 

E4B                ARMADURES PASSIVES                                                                                                               

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en 

formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 

existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures pels elements següents: 

- Elements estructurals de formigó armat 

- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 

- Perforació del formigó 

- Neteja del forat 

- Injecció de l'adhesiu al forat 

- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres 

no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, 

al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin 

recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el 

formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una 

resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui 

superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de 

lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 

36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels 

diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de la EHE amb els procediments descrits en la 

UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del 

fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de la EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 

compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap 

cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de 

tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 

determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, 

segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir 

els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir 

les prescripcions de la EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

       (on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 

formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular 

equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 

mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
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En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més 

gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge 

(Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de la EHE. 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE) 

Llargària de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 

La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a 

la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2 de la EHE. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut 

de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels 

separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de la EHE. 

Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 

metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord 

amb la normativa vigent. 

 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 

El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. 

La perforació ha de ser recta i de secció circular. 

El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm més llarg a la llargària neta 

d'ancoratge de la mateixa. 

La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu. 

L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim fixat per aquest. 

La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC. 

Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús. 

Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació. 

Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de 

barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 

Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 

     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

     - Rectitud. 

     - Lligams entre les barres. 

     - Rigidesa del conjunt. 

     - Netedat dels elements. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon 

sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 

\ 

 

E4E                ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT                                                                       

E4E7               LLINDES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT                                                                           

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Execució de llinda en parets estructurals portants o de travament, formades amb peces de morter de ciment o d'argila expandida 

premoldejades en forma d'U, col·locades amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar 

vistes o per revestir. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació del pla de recolzament 

- Col·locació de les peces humitejant la superfície de contacte amb el morter. 

- Anivellament i aplomat del element 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i temperatures elevades 

- Protecció de l'element dels cops, rascades i esquitxades de morter 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. 

Ha d'estar format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan 

referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 

Els extrems de la llinda s'han d'encastar en els brancals. 

Els junts han de ser plens i sense rebaves. 

Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 

Llargària de l'encastament:  >= cantell de la llinda 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm 

- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total 

- Planor:  ± 10 mm/2 m 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra 

executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 

Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient. 

Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, 

vent fort, etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

\ 

 

E6                 TANCAMENTS I DIVISÒRIES                                                                                                          

E61                PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA                                                                                                

E614               PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA                                                                                                    

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Envà o paredó de tancament 

- Envà o paredó de tancament passant 

- Doble envà articulat 

- Envà pluvial 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

- Envà o paredó interior 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 

- Col·locació de les peces 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 

Els junts han de ser plens i sense rebaves. 

En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos: 

     - Parcials:  ± 10 mm 

     - Extrems:  ± 20 mm 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 

- Planor de les filades: 

     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m 

     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 

- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total 

     - Paret vista:  ± 2 mm/m 

     - Paret per a revestir:  ± 3 mm/m 

 

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT: 

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i 

aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop 

l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 
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Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les cantonades i els elements no estructurals. 

Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 

No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. 

 

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra 

condició. 

Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, 

aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 

 

DOBLE ENVÀ ARTICULAT: 

No hi ha d'haver cap lligam entre els dos fulls de l'envà ni entre els plafons verticals de cada full. 

Cal que tingui un junt vertical cada 65 cm, alternativament a cada un dels fulls. 

Les peces que formen cada plafó han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 

Els maons perpendiculars als fulls han d'estar travats, en filades alternatives, només a un d'ells i cal que quedin separats de l'altre amb 

una làmina de poliestirè expandit elastificat. La travada de cada un dels fulls ha de ser alternativa. 

L'acord amb qualsevol altre element, horitzontal o vertical, s'ha de fer sense travar. 

Els junts verticals han de quedar marcats a l'enguixat. 

Qualsevol obertura ha de tenir tota l'alçària de l'envà. 

 

ENVÀ PLUVIAL: 

 Els pilars de lligada han de ser de maó massís o calat i han d'estar travats per filades alternatives amb la paret de suport. 

L'envà ha de quedar travat als pilars de lligada. La part inferior ha de descansar sobre un element resistent i la superior s'ha de protegir 

de l'entrada d'aigua de pluja dins la cambra. 

Hi ha d'haver forats de ventilació distribuïts entre les parts altes i baixes. 

 

ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR: 

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i 

aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop 

l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 

Fondària de les regates: 

+--------------------------------------+ 

¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦ 

¦----------------¦---------------------¦ 

¦         4      ¦       <= 2          ¦ 

¦         5      ¦     <= 2,5          ¦ 

¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦ 

¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦ 

¦         9      ¦       <= 4          ¦ 

¦        10      ¦       <= 5          ¦ 

+--------------------------------------+ 

Regates: 

- Pendent:  >= 70° 

- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm 

- Separació dels marcs:  >= 20 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la  paret és exterior. Si es sobrepassen 

aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter 

sobresurti per els junts horitzontal i vertical. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL): 

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de 

deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de 

més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials 

diferents dels que normalment conformen la unitat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions 

autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i 

demés normativa vigent d'aplicació. 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 

sistemes constructius. 

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts: 

     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 

     - Humitat dels maons. 

     - Col·locació de les peces. 

     - Obertures. 

     - Travat entre diferents parets en junts alternats. 

     - Regates. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 

- Repàs dels junts i neteja del parament 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 

 

\ 

 

E618               PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT                                                                                              

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment i blocs de morter de ciment hidròfug, col·locats amb morter. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a revestir o d'una o dues cares vistes 

- Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista 

- Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes 

- Formació de pilar amb blocs encadellats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 

- Col·locació de les peces 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No pot ser estructural. 

La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte. 

L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat. 

A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 

Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 

Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 

Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos parcials: 

     - Pilar: ± 20 mm 

     - Paredó o paret: ± 10 mm 

- Replanteig d'eixos extrems: 

     - Pilar: ± 40 mm 

     - Paredó o paret: ± 20 mm 

- Planor: 

     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m  

     - Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades: 

     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 

     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

- Gruix dels junts: 

     - Horitzontals:  + 2 mm 

     - Verticals:  ± 2 mm 

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 

- Distància entre obertures:  ± 20 mm 

 

PARET O PAREDÓ: 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 

La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de mig bloc, si el tipus de bloc es 

foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís. 

Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, si la DF no fixa cap altra condició. 

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 

Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i 

aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop 

l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça. 

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 

 

PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): 

L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb elements auxiliars, d'acord amb els 

criteris fixats per la DF. 

Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades. 

Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, han d'estar reblerts de formigó en tota 

l'alçària de la paret. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Gruix dels junts: 

- Verticals:  0,6 cm 

- Horitzontals:  <= 1,2 cm 

 

ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT: 

En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec. 

La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars. 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Doc. núm.: 3 - PLEC DE CONDICIONS 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 189 

El pilar ha d'estar travat a la paret. 

Els blocs han d'estar reblerts de formigó. 

Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes. 

Gruix dels junts verticals:  <= 1,2 cm 

 

PAREDÓ O PARET DE TANCAMENT PASSANT: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra 

condició. 

Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la  paret és exterior. Si es sobrepassen 

aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant no s'ha d'humitejar. 

Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de l'abocada, perquè no absorbeixin l'aigua del 

formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar. 

El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de quedar compactat i 

sense buits dintre de les peces. 

Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PILAR: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

PARET O PAREDÓ: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): 

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de 

deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de 

més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials 

diferents dels que normalment conformen la unitat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions 

autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i 

demés normativa vigent d'aplicació. 

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 

- Col·locació i aplomat de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 

- Replanteig de les peces 

- Control de col·locació de les peces. 

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts: 

     - Humitat dels blocs 

     - Obertures 

     - Travat 

     - Junts de control 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

\ 

 

E7                 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS                                                                                                

E7C                AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS                                                                         

E7C9               AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA                                                                                

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials. 

S'han considerat els materials següents: 

- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb adhesiu 

- Amb morter adhesiu 
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- Amb morter per a arrebossats 

- Fixades mecànicament 

- Sense adherir 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 

- Preparació de l'element (retalls, etc.) 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 

Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. 

Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de 

quedar situada a la cara vista de l'aïllament. 

Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. 

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 

Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 

 

PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS: 

El morter ha de cobrir tota la superfície que ha de rebre les plaques. 

En les encontres entre els paraments i els sostres, el revestiment de morter ha de cavalcar una banda de 10 cm, com a mínim, sobre el 

sostre. 

Gruix de la capa de morter:  >= 5 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 

El suport ha de ser net. 

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 

El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 

En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el 

desplacin. 

Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 

 

PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 

El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 

 

PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS: 

El suport ha de tenir una superfície uniforme, sense defectes significatius (peces amb escostonaments, peces trencades, forats, 

rebaves, etc.), que puguin perjudicar l'adherència del morter. 

Si el suport es d'obra de fàbrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm. 

En temps calorós o amb vent, si la superfície del suport es absorbent, cal humitejar la superfície per tal que no absorbeixi l'aigua del 

morter. 

Les plaques s'han de col·locar amb el morter encara fresc, pressionant sobre el suport. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques que presentin danys deguts al transport. 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de les 

peces 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

\ 

 

E8                 REVESTIMENTS                                                                                                                     

E81                ARREBOSSATS I ENGUIXATS                                                                                                          

E811               ARREBOSSATS                                                                                                                      

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en paraments horitzontals o 

verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arrebossat esquerdejat 

- Arrebossat a bona vista 
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- Arrebossat reglejat 

- Formació d'arestes 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Arrebossat esquerdejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Cura del morter 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final 

Formació d'aresta: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de l'aresta 

- Cura del morter 

 

ARREBOSSAT: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una 

textura uniforme. 

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 

Gruix de la capa: 

- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 

- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 

- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm 

Arrebossat reglejat: 

- Distància entre mestres:  <= 150 cm 

Toleràncies d'execució per l'arrebossat: 

- Planor: 

     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 

     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm 

     - Acabat reglejat:  ± 3 mm 

- Aplomat (parament vertical): 

     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 

- Nivell (parament horitzontal): 

     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 

 

FORMACIÓ D'ARESTA: 

Ha de ser recta i contínua. 

Ha de quedar horitzontal o ben aplomada. 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. 

Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, 

que funcioni l'evacuació d'aigües. 

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 

 

ARREBOSSAT: 

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment. 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. 

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons. 

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. Les 

arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. 

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona esquitxada 

sobre l'anterior. 

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARREBOSSAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

En paraments verticals: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 

En paraments horitzontals: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, 

etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. 

 

FORMACIÓ D'ARESTA: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat. 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Control d'execució de les mestres 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final 

- Inspecció visual de la superfície acabada. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Repassos i neteja final 

- Inspecció visual de la superfície acabada. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

\ 

 

E812               ENGUIXATS                                                                                                                        

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enguixats aplicats en paraments interiors. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no 

- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no 

- Formació d'aresta o de racó 

- Execució de reglada de sòcol 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enguixat a bona vista: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final 

Enguixat reglejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final 

Formació d'aresta o de racó: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de l'aresta o del racó 

- Acabat de la superfície 

Execució de la reglada de sòcol: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució dels tocs 

- Aplicació del guix 

- Acabat de la superfície 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no hi ha d'haver pols, fissures, forats o 

d'altres defectes. 

La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada. 

L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments. 

El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments. 

El racó en mitja canya ha de ser una superficie cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos paraments. 

Gruix de l'enguixat:  1,2 cm 

Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C): 

- Enguixat a bona vista:  >= 50 

- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55 

Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol: 

- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm 

- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica: 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦               ¦              Tipus enguixat             ¦ 

¦Parament     ¦               ¦-----------------------------------------¦ 

¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat      ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 

¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 

¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm         ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦ 

¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 

¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 

¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 

¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 

¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦             ¦Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 

¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 
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+-----------------------------------------------------------------------+ 

En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides als paraments que els formen. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. 

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres plantes amb sostre al damunt, com 

a mínim. 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben horitzontals, segons els casos, als 

paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats i als sòcols. 

En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix. 

En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que s'utilitzi ha de tenir les mateixes 

característiques que la dels paraments. 

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 

No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment. 

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 

 

ACABAT LLISCAT: 

En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa i la segona 

de lliscat. 

En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les 

mestres, passant el regle i la segona de lliscat. 

El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta amb aquesta finalitat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENGUIXAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas 

d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. 

 

FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals formin part, d'acord amb els criteris 

següents: 

- Llargàries <= 1 m:  No es dedueixen 

- Llargàries > 1 m:  Es dedueix el 100% 

Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Formació d'arestes i reglades de sòcol 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Repassos i neteja final 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 

 

\ 

 

E82                ENRAJOLATS                                                                                                                       

E825               ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA MAT                                                                                  

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes exteriors, horitzontals o verticals i 

arrimadors. 

S'han considerat els revestiments següents: 

- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada 

- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors 

- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola existent, en interiors 

S'han considerat els morters següents: 

- Morter adhesiu 

- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 

- Rejuntat dels junts 

- Neteja del parament 

 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades. 

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat previstos. 

El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superfície. 

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
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El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi. 

S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres 

condicions. 

Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les peces i el parament. 

Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona. 

Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2 

Distància entre junts de dilatació: 

- Parament interior:  <= 8 m 

- Parament exterior:  <= 3 m 

Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm 

Gruix del morter: 

- Morter:  10-15 mm 

- Morter adhesiu:  2-3 mm 

 

ENRAJOLAT: 

Els junts del revestiment han de ser rectes. 

Amplària dels junts: 

- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm 

- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor: 

     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m 

     - Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m 

- Amplària junts: 

     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada: 

          - Parament interior  ± 0,5 mm 

          - Parament exterior  ± 1 mm 

     - Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm 

     - Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm 

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m 

- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

 

TRENCADÍS: 

La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT 

Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. 

Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han 

d'enderrocar i refer les parts afectades. 

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 

 

ENRAJOLAT: 

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 

 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU: 

L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir l'adherència del 

morter adhesiu. 

El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i 

s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària). 

 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI: 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 

El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. 

En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament al parament. 

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport. 

- Rejuntat dels junts. 

- Neteja del parament 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 

sistemes constructius. 

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Doc. núm.: 3 - PLEC DE CONDICIONS 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 195 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 

\ 

 

E83                APLACATS                                                                                                                         

E83E               TRASDOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat col·locades en paraments verticals sobre 

perfileria, mestres o pasta de guix.  

S'han considerat els materials següents: 

- Plaques de guix laminat  

- Plaques transformades de guix laminat 

S'han considerat els diferents tipus de col·locació per a :plaques de guix laminat i transformats de plaques de guix laminat 

- Sobre perfileria 

- Sobre mestres 

- Directament sobre el parament amb tocs de guix. 

- Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locació sobre perfileria o sobre mestres: 

- Replanteig dels perfils 

- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 

- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Fixació de les plaques als perfils 

- Segellat dels junts 

Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix: 

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques 

- Segellat dels junts 

Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superficie amb llana dentada: 

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Aplicació de masses equidistants de guix  

- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada 

- Fixació de les plaques 

- Segellat dels junts 

Col·locació de l'aïllament: 

- Preparació de l'element (retalls, etc.) 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element 

 

MUNTATGE DE LA PERFILERIA: 

El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 

Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar. 

Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria. 

Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 

Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc). 

La modulació dels muntants o mestres no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Els buits s'han d'encerclar 

amb els muntants o mestres necessaris. 

La distància màxima entre muntants o mestres serà de 600 mm. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 2 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 

 

MUNTATGE DIRECTAMENT AMB TOCS DE GUIX: 

Distància entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm 

 

MUNTATGE DE LA PLACA: 

El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una superfície plana i contínua 

que ha de quedar al nivell previst. 

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper. 

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts. 

El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments continus de trasdossat no serà menor de 350 mm. 

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 

Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals. 

Junts entre les plaques:  <= 3 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial:  ± 2 mm 

- Replanteig total:  ± 2 mm 

- Planor:  ± 5 mm/2 m 

- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 

 

COL·LOCACIÓ DE L'AÏLLAMENT 

La col·locació de l'aïllament es realitza normalment sense adherir. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat (i si és el cas també de l'aïllament), cal que la coberta i el tancament de 

l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació. 

La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. 

Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 
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COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA: 

La longitud dels  muntants haurà de ser de 8 a 10 mm. inferior a l'alçaria lliure que han de cobrir. 

Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements pesats 

fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc.). 

Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 

Les fixacions mecàniques, cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap a d'ésser la correcta. 

Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva 

directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. 

Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria. 

Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm 

Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 

 

COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX: 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

 

COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA DENTADA: 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. 

La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm. 

Un cop adherides varies plaques es procedirà a l'anivellament amb un regle i es verificarà la planeitat respecte les plaques adjacents.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de 

més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, aplicaciones y 

recomendaciones. 

 

\ 

 

E84                CELS RASOS                                                                                                                       

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais interiors, i 

elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc. 

S'han considerat els materials següents: 

- Plaques d'escaiola 

- Plaques de fibres minerals o vegetals 

- Plaques de guix laminat i transformats 

- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques 

- Làmel·les de PVC o metàl·liques 

- Taulers de partícules aglomerades amb ciment 

- Plaques amb ciment pórtland més additius (GRC) 

- Plaques de fibrociment 

- Plaques de fusta 

S'han considerat els tipus de cel ras següents: 

- Per a revestir, sistema fix 

- De cara vista, sistema fix 

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc. 

- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports 

- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat 

- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 

El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 

El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 

Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la documentació 

necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes. 

Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el 

increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports. 

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 

Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 

Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment. 

Les peces del cel ras han d'estar alineades. 

El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques tallades sobre 

el suport perimetral ha de ser mes gran de 10 mm. 

Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 

Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha 

d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras. 

Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats pel 

subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la 

posició relativa de la perforació. 

Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions específiques a 

l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la 

DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor: 

     -  2 mm/m 

     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 

- Nivell: ± 5 mm 

 

SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 

Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
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Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts. 

S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. 

 

REGISTRE: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras. 

El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments obertura i tancament. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 

El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una fixació per cada costat. 

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig: ± 5 mm  

- Nivell previst: ± 2 mm  

- Horitzontalitat: ± 1 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge 

proposada pel fabricant. 

Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 

- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 

- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de diferents 

materials,  estructures de fusta, etc.)  

- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 

- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 

- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 

- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 

- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior  i inferior 

- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 

- La llargària màxima del vol de les carreres principals 

- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 

- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per a introduir 

instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 

- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals (llums, 

reixetes, aïllaments afegits, etc.) 

Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 

70% i la temperatura superior a 7º. 

La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per 

verificar la idoneïtat del sistema. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.) 

 

REGISTRES: 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. 

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i 

d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que 

normalment conformen la unitat. 

 

REGISTRES: 

Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 

sistemes constructius. 

- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió. 

- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la documentació aportada pel 

fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega. 

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, 

el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament. 

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Verificació de 

l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos. 

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc. 

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be 

estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 

\ 

 

E89                PINTATS                                                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tipus de superficies següents: 

- Superfícies de fusta 

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 

- Superfícies de ciment, formigó o guix 

S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

- Elements de calefacció 

- Tubs 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció 

o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles. 

 

PINTAT A L'ESMALT: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 

afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del 

fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

 

SUPERFÍCIES DE FUSTA: 

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a 

coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures. 

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen 

exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregi r i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; 

passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols. 

 

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han 

d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions: 

- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN 

ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps. 

 

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes. 

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES: 

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 

Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 

Deducció de la superfície corresponent a obertures: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat. 

 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O EXTENSIBLES: 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas 

d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. 
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Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: 

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 

En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50% 

 

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 

m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. 

 

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Acero DB-SE-A 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície a pintar. 

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

- Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 

\ 

 

E9                 PAVIMENTS                                                                                                                        

E93                SOLERES I RECRESCUDES                                                                                                            

E93A               RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA                                                                                                   

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo 

- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment 

- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora 

- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix 

- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra 

- Humectació de les peces de terratzo 

- Col·locació del morter per a cada peça 

- Col·locació de les peces a truc de maceta 

- Neteja de la superfície acabada 

- Col·locació de la beurada 

En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la pasta allisadora 

En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament amb morter de ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels junts 

- Col·locació del morter o formigó 

- Protecció del morter o formigó fresc i cura 

 

RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO: 

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc. 

La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm 

 

CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA: 

La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, fina, llisa i de porositat homogènia. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Gruix:  ± 1 mm 

- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m 
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LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB MORTER DE 

CIMENT: 

No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 

Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 

1/3 del gruix i una amplària de 3 mm. 

Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han 

d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. 

Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre):  >= 30 N/mm2 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Gruix:  ± 5 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

MORTER DE CIMENT: 

El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%. 

Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 

Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter. 

La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

 

TERRATZO: 

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix. Després s'ha d'estendre la beurada. 

La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la beurada. 

 

PASTA ALLISADORA: 

L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C. 

El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. 

Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 

La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és d'assecat ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat 

lent. 

L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant. 

La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si és 

d'assecatge lent. 

S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment. 

 

LLOSA DE FORMIGÓ: 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest 

procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb 

els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LLOSA DE FORMIGÓ: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

RECRESCUTA I CAPA DE MILLORA: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

E9D                PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES                                                                                                    

E9DC               PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC                                                                                          

E9DC_01            PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES                                                                                                       

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu. 

S'han considerat les següents col·locacions: 

- A truc de maceta 

- A estesa 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locació a truc de maceta: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 

- Reblert dels junts 

Col·locació a l'estesa: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces del paviment 

- Assentament de les peces col·locades 

- Reblert dels junts amb beurada de ciment 

 

CONDICIONS GENERALS: 

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes superficials. 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 

La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
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L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm 

- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

 

COL·LOCAT A TRUC DE MACETA: 

Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. 

Els junts s'han de reblir amb morter. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

 

COL·LOCAT A ESTESA: 

Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. 

Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 

La superfície del suport ha de ser neta i seca. 

S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. 

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del fabricant. 

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 

24 h i després s'han de reblir els junts. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb 

els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Neteja i preparació de la superfície d'assentament. 

- Replanteig de l'especejament. 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu. 

- Reblert dels junts. 

- Neteja del paviment. 

- Inspecció visual de l'unitat acabada. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 

\ 

 

E9G                PAVIMENTS DE FORMIGÓ                                                                                                             

E9G2               PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS                                                                                        

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats remolinat, remolinat mes ciment 

pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial. 

S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 

- Amb regle vibratori 

- Escampat manual i vibrat manual 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 

- Abocat, escampat i vibrat del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Les lloses no han de tenir esquerdes. 

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF. 

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
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La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 0,90 mm. 

 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor: 

     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos 

imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés 

d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i 

formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, 

s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i 

fissuracions, segons les indicacions de la DF. 

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C , s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de superar 

en cap moment els 30°C. 

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després s'utilitzin a 

l'obra. 

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF. 

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la 

pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si 

s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions 

ambientals son molt favorables. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó fresc en 

forma de cordó d'alçària <= 10 cm. 

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc. 

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa construïda. 

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es 

col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del formigonament 

que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la situació 

d'aquells, segons les instruccions de la DF. 

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc. 

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. 

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la posada 

a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora. 

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua. 

L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó fresc en una quantitat de 2/3 del 

total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament. 

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi. 

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou antelació per a 

que es pugui acabar amb llum natural. 

La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la superfície del formigó fresc. 

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, 

ha de complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent. 

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del imprescindible per a 

l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 

 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot 

moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i acceptada expressament per la DF. 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que 

normalment conformen la unitat. 

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. 

 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

\ 

 

E9J                PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS                                                                                            

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Revestiment de terra amb pelfut col·locat i col·locació d'elements auxiliars. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Revestiment amb pelfut 

- Col·locació dels perfils perimetrals d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. 

S'han considerat els tipus de pelfuts següents: 
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- Pelfuts de coco 

- Pelfuts arrissats de vinil 

- Pelfuts tèxtils 

- Pelfuts de cautxú amb relleu de pues 

- Pelfuts de lamel·les d'alumini ensamblables amb diferents acabats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Pelfut: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del pelfut 

Pelfut de perfil d'alumini: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del perfil de remat 

- Col·locació de les tires autoadhesives 

- Col·locació de la resta de perfils ensamblables 

Perfil perimetral: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 

- Fixació definitiva de l'element al suport 

 

PELFUT: 

El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. 

Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme. 

No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires. 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la circulació principal. 

Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. S'ha de seguir el criteri que a les portes la direcció del pèl vagi en sentit contrari al 

d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el pèl estigui col·locat en la direcció de la llum. 

Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al suport. 

La part superior del pelfut ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de sobresortir. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 5 mm 

- Planor:  ± 5 mm/2 m 

- Horitzontalitat:  Pendent <= 0,5% 

 

PERFIL PERIMETRAL: 

El perfil col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 

Ha de quedar aplomat. 

Ha d'estar sòlidament fixat a l'element previst amb fixacions mecàniques. 

La part superior del perfil ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de sobresortir. 

La unió del perfil amb el paviment ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

PELFUT: 

El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. 

El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat. 

El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. 

 

PERFIL PERIMETRAL: 

Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin necessaris per a un correcte acabat dels acords. 

El procés de col·locació no ha d'afectar la qualitat dels materials. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PELFUT SENSE ESPECIFICACIÓ DE MIDES I PELFUT AMB PLAQUES DE CATXÚ D'ENTRAMAT ALVEOLAR: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

PELFUT AMB ESPECIFICACIÓ DE LES MIDES: 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

 

PERFIL PERIMETRAL: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

E9U                SÒCOLS                                                                                                                           

E9U3               SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA                                                                                                        

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu o adhesiu especial. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces amb morter adhesiu o adhesiu especial 

- Col·locació de la beurada 

- Neteja del sòcol acabat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 

La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 

Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm. 

Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm 

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets el s treballs es donaven aquestes 

condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades. 

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant. 

El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 

S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. 

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 

Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els 

criteris següents: 

- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50% 

- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100% 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

EA                 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES                                                                                             

EAS                PORTES TALLAFOCS                                                                                                                 

EASA               PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS                                                                                               

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o automàtic per termofusible. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Portes de fulles batents 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

Toleràncies d'execució: 

- Anivellament:  ± 1 mm 

- Aplomat:  <= 3 mm (enfora) 

 

PORTES DE FULLES BATENTS: 

El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. 

Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm ) 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de quedar tapats amb massilles, tacs, etc. 

En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, 

s'ha de regular amb la posició de les frontisses de les fulles. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad en caso de incendio DB-SI. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució de la unitat. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 

 

\ 

 

ED                 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ                                                                                                       

ED1                DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS                                                           

ED15               BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS                                                                

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o polipropilè. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació dels tubs 

- Fixació dels tubs 

- Col·locació d'accessoris 
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- Execució d'unions necessàries 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. 

Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 

Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura i la resta de guiatge a intervals 

regulars. 

El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 

Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 

Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 

La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. 

Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de reparació i evitar la formació de 

condensacions. 

Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament. 

Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 

Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2 

Distància entre les abraçadores: 

- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant 

- Conducte de ventilació:  <= 150 cm 

Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 

- Baixant:  >= 12 cm 

- Conducte de ventilació:  >= 9 cm 

Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1 % 

Toleràncies d'execució: 

- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

No s'han de manipular ni corbar els tubs. 

Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 

Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Salubridad DB-HS. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la 

DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les 

directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 

Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es 

procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 

\ 

 

ED5                DRENATGES                                                                                                                        

ED51               BONERES                                                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial dels paviments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Bonera col·locada amb morter 

- Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent 

- Morrió col·locat amb morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Elements col·locats amb morter: 

- Replanteig 

- Col·locació caixa de la bonera 

- Execució de les unions amb els tubs 

- Fixació de la bonera amb morter 

- Col·locació de la reixa 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc 

Elements adherits: 

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de l'element 

- Execució de les unions 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 

 

BONERA: 

El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió mecànica tipus brida de la tapa de la bonera 

sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic. 

La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel 

fabricant. 
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En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de 

penetrar dins del tub d'aquesta. 

La bonera de fosa, de poliamida o d'etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment. 

La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm 

 

MORRIÓ: 

Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats pel fabricant. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 

 

ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 

S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja. 

La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona 

corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. 

 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BONERA: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Salubridad DB-HS. 

 

MORRIÓ: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

EE                 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA                                                                

EE4                XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS                                                                                                  

EE42               CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS                                                                                                   

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conductes muntats superficialment. 

S'han considerat els materials següents: 

- Alumini rígid 

- Acer inoxidable 

- Alumini flexible 

- Planxa d'acer galvanitzat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació dels suports pel muntatge superficial 

- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els conductes horitzontals han de passar a prop del 

sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%. 

Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per 

aquestes. 

El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que 

sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el  seu propi pes. 

El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la 

càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4. 

Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respect e a la vertical. Els suports s'han de 

col·locar a prop de les unions entre els trams. 

Les unions entre els  conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i els 

conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar normalitzats. 

A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit amb un conducte d'obra, 

cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub, per a facilitar la circulació de l'aire. 

El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el 

diàmetre del conducte si l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm 

més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible. 

Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical. 

La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o reblons. 

Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir 

Distància màxima permesa entre suports verticals: 

- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre:  =< 8 m 

- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm:  =< 4 m 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm 

Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la distància entre suports en els trams horitzontals ha de 

ser <=3,5m i en trams verticals <=8m. 

Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=1,5m i en los trams verticals <= 3m 

Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la norma UNE-ENV 12097 per a 

permetre les operacions de neteja i desinfecció. 

Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció desmuntable de conducte per a permetre les 

operacions de manteniment. 

Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de conductes i els aparells situats als 

mateixos. 

Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major que el diàmetre nominal. La longitud 

màxima permesa és de 1,2 m. 

 

CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA 

El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures d'extracció o ramals corresponents. 
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Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al registre i neteja en la coronació i en l'arrencada. 

Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d'estar aïllats tèrmicament per tal d'evitar 

condensacions. 

El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir les condicions de resistència al foc de l'apartat 3 de la 

secció SI1 del CTE. 

Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat. 

La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de malla anti-ocells o element similar. 

Ha d'estar separada: 

- De qualsevol element d'entrada de ventilació:  d >= 3 m 

- De zones ocupades habitualment:  d >= 3 m 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de 

curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. 

 

CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA 

S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició horitzontal de tal forma que s'executin els 

necessaris jous o cèrcols. Els forats de pas del sostre han de proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que s'ha d'omplir amb 

aïllant tèrmic. 

S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts. 

Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a evitar l'entrada de runa o d'altres objectes fins 

que es col·loquin els elements de protecció corresponents. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Salubridad DB-HS. 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE) 

UNE-EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección rectangular. Requisitos de resistencia y 

estanquidad. 

UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de sección circular. Dimensiones. 

UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 

- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació: 

     - Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent 

     - Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes 

     - Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103 

- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions  

- Comprovació de l'estanquitat en conductes 

- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors. 

- Comprovació de l'equilibrat dels difusors 

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 

- Proves de recepció de xarxes de conductes: 

     - Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el muntatge de la xarxa i de la unitat de 

tractament d'aire, però abans de connectar les unitats terminals. 

     - Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament d'obres de manyeria i de falsos 

sostres, s'han de realitzar proves de resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el 

projecte. 

     - Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i quedar segellades. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. El nivell sonor dels difusors i 

l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant englobar les diferents zones. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el 

material afectat. 

 

\ 

 

EEM                VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ                                                                                               

EEM1               VENTILADORS AXIALS                                                                                                               

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Ventiladors axials instal·lats. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Fixats amb cargols 

- Fixats al conducte de distribució 

- Fixats dins la caixa de ventilació 

- Murals 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i fixació del ventilador amb suports antivibratoris 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

 

VENTILADORS MURALS: 
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El ventilador s'ha de collar mitjançant els forats existents en el marc als espàrrecs del bastiment, que prèviament s'ha d'haver encastat 

a la paret emmarcant el forat de pas de l'aire. 

 

VENTILADORS FIXATS AMB CARGOLS: 

El ventilador s'ha de collar amb cargols mitjançant els forats existents en el marc, en el lloc que li correspon. 

 

VENTILADORS FIXATS AL CONDUCTE DE DISTRIBUCIÓ: 

S'ha de suportar independentment dels conductes, que no han d'exercir cap mena d'esforç. Les connexions respectives han de ser 

flexibles per a evitar la propagació d'ones sonores. 

 

VENTILADORS DINS DE CAIXES DE VENTILACIÓ: 

Ha d'anar fixat amb cargols als peus de suport disposats a la base de la caixa. Ha de coincidir amb els forats d'aspiració i impulsió 

corresponents. 

S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar, també, que 

el sentit de gir és el que li correspon, així com el sentit de circulació de l'aireresultant. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 

- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte. 

- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ventilador. 

- Control específic dels ventiladors: 

     - Control de la situació dels ventiladors 

     - Verificació de la no existència de sorolls anormals 

     - Actuació elements de control (si n'hi ha) 

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la venda de béns de consum. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Control específic dels ventiladors: 

     - Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA) 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de comprovar totes les unitats de ventilació. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el 

material afectat. 

 

\ 

 

EEM3               VENTILADORS-EXTRACTORS                                                                                                           

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Extractors per a corrent monofàsic o trifàsic, instal·lats. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Encastats 

- Muntats a la finestra 

- Muntats en conducte 

- Muntats en teulada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Extractors muntats a la finestra: 

- Col·locació del bastiment en el forat del vidre corresponent 

- Fixació de l'extractor al bastiment 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

Extractors encastats a la paret: 

- Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

Extractors muntats en conducte: 

- Muntat de l'extractor en el tub 

- Connexió de la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

Extractors de teulada: 

- Col·locació de l'extractor o dels accessoris de transició en l'orifici corresponent 

- Fixació de l'extractor a l'extrem del tub o a l'accessori de transició corresponent 

- Connexió a la xarxa elèctrica  

- Prova de servei 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar, també, que 

el sentit de gir és el que li correspon. 

La distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la 

boca de descàrrega. 

 

EXTRACTOR MUNTAT EN FINESTRA: 

L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre el marc i el bastiment que se subministra juntament 

amb l'extractor. 
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EXTRACTOR ENCASTAT A LA PARET: 

L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs, aprofitant els forats que hi ha en el marc de l'extractor. 

 

EXTRACTOR MUNTAT EN TUB: 

En els extractors muntats en tubs, s'han d'instal·lar un tram de conducte rectilini entre la boca i la derivació o bifurcació de longitud igual 

a la longitud eficaç. Els canvis de secció dels tubs s'han de realitzar a una distància de la boca igual o superior al de la distància eficaç. 

 

EXTRACTOR DE TEULADA: 

El conducte instal·lat ha de tenir el mateix diàmetre que la boca d'aspiració de l'extractor. 

És recomanable la instal·lació dels extractors de teulada per sota de la línia del carener. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 

- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte. 

- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ventilador. 

- Control específic dels ventiladors: 

     - Control de la situació dels ventiladors 

     - Verificació de la no existència de sorolls anormals 

     - Actuació elements de control (si n'hi ha) 

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la venda de béns de consum. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Control específic dels ventiladors: 

     - Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA) 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de comprovar totes les unitats de ventilació. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el 

material afectat. 

 

\ 

 

EF                 TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS                                                                                           

EF2                TUBS D'ACER GALVANITZAT                                                                                                          

EF21               TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA                                                                                          

EF21_01            TUB D'ACER GALVANITZAT, COL·LOCAT                                                                                                

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tubs d'acer galvanitzat ST-35 segons la norma DIN-2440, roscat de diàmetre fins a 6", col·locats superficialment, encastats o al fons 

de la rasa. 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, 

instal·lacions d'hidrants, etc.). 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.) 

- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini 

d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat 

en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 

d'obra diferent. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en 

el règim hidràulic de la canonada. 

Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar enrasades amb les generatrius superiors 

dels tubs per unir. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió 

amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). 

Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. 

Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per a 

possibilitar l'evacuació d'aquests condensats. 

La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs 

han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que 

passi per sota. 
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COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. 

Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si 

han d'anar aïllats. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha 

d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

Distància entre suports: 

+---------------------------------------------+ 

¦ Diàmetre     ¦  Distància entre suports (m) ¦ 

¦              ¦------------------------------¦ 

¦ nominal      ¦ verticals  ¦  horitzontals   ¦ 

¦--------------¦------------¦-----------------¦ 

¦    1/8"      ¦   2        ¦      0,8        ¦ 

¦    1/4"      ¦  2,5       ¦       1         ¦ 

¦    3/8"      ¦  2,5       ¦      1,8        ¦ 

¦  1/2" - 3/4" ¦   3        ¦      2,5        ¦ 

¦     1"       ¦   3        ¦      2,8        ¦ 

¦ 1"1/4 - 1"1/2¦  3,5       ¦       3         ¦ 

¦     2"       ¦  4,5       ¦       3         ¦ 

¦    2"1/2     ¦  4,5       ¦      3,5        ¦ 

¦     3"       ¦  4,5       ¦       4         ¦ 

¦   4" - 5"    ¦   5        ¦       5         ¦ 

¦     6"       ¦   6        ¦       6         ¦ 

+---------------------------------------------+ 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT. 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les 

variacions tèrmiques. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han 

d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de 

sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 

- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb 

les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos i, finalment, aigua. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 

 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als 

especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de 

bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment 

per evitar el lliscament dels tubs. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 

assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha 

de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 

d'estanquitat segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels 

accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. 

 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels 

mateixos. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
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- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets. 

- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la instal·lació. 

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de 

realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat. 

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures, i l'ús dels elements d'interconnexió adequats 

amb els equips de la instal·lació. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu. 

La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, 

s'ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, 

s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 

\ 

 

EF5                TUBS DE COURE                                                                                                                    

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de connexió. 

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 

- Instal·lació dels tubs 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Connectat a pressió 

- Soldat per capil·laritat 

- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d'aliatge de plata, en tubs per a instal·lacions frigorífiques 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació superficial 

- Soterrat 

- Encastat 

- Col·locat a l'interior de canals 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.) 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Tubs: 

- Replanteig del traçat 

- Muntatge en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Les unions han de ser estanques. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 

 

TUBS: 

En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per 

mitjà dels accessoris de compressió. 

En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per 

mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat. 

En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes les unions entre tubs i entre aquests i els 

accessoris, han d'estar fetes amb soldadura d'aquest tipus. 

El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir aproximadament constant al llarg de tot el recorregut. 

Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per a 

possibilitar l'evacuació d'aquests condensats. 

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que 

passi per sota. 

La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 

Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs 

han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

 

TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. 

Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si 

han d'anar aïllats. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 

Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al 

tub. 

No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten. 

Separació màxima entre suports (en metres): 

+------------------------------------------------------------+ 

¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 

¦                   ¦----------------------------------------¦ 

¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 

¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 

¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

 

TUBS ENCASTATS: 

Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 

Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció adequada, que permeti la lliure dilatació. 
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S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

 

TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS: 

El tub, o en el seu defecte l'aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal mitjançant els accessoris de fixació del fabricant de la 

canal, o en el seu defecte, amb algun mitjà expressament aprovat per aquest. 

No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub. 

 

TUBS SOTERRATS: 

Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 

Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina rentada o inert. 

S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 

 

TUBS: 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos. 

 

TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS: 

En canals tancades, la base ha d'estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la col·locació del tub. 

En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la canal han d'estar col·locats abans de la 

col·locació del tub. 

Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge del tub. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 

- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets. 

- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la instal·lació. 

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de 

realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat. 

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures, i l'ús dels elements d'interconnexió adequats 

amb els equips de la instal·lació. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu. 

La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, 

s'ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, 

s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 

\ 

 

EF9                TUBS  MULTICAPA                                                                                                                  

EF91               TUBS  MULTICAPA                                                                                                                  

EF91_01            TUB DE POLIETILÈ MULTICAPA, COL·LOCAT                                                                                            

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i distribució de fluids, connectats a pressió i 

col·locats superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en 

el règim hidràulic de la canonada. 

Ha d'estar feta la prova de pressió. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han 

de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la 

canalització. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs 

han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
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COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. 

Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre 

ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin 

al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

Distància entre suports: 

- Tubs polietilè reticulat o multicapa: 

+---------------------------------------+ 

¦  DN   ¦  Distància entre suports (m)  ¦ 

¦       ¦-------------------------------¦ 

¦       ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦ 

¦-------¦--------------¦----------------¦ 

¦ 16-20 ¦      1,0     ¦       0,5      ¦ 

¦ 25-75 ¦      1,3     ¦       0,6      ¦ 

¦ 90-110¦      1,7     ¦       0,8      ¦ 

¦125-200¦      1,9     ¦       0,9      ¦ 

+---------------------------------------+ 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb 

les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la 

connexió. 

En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir. 

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 

     - Suportació 

     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 

     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 

     - Distància a altres elements i conduccions. 

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica  

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, 

s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 

\ 

 

EFQ                AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS                                                                                                    

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions. 

S'han considerat els materials següents: 

- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una generatriu 

- Tubs amb escumes elastomèriques 

- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems longitudinals encadellats 

- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu 

- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una generatriu 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.) 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.) 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
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S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi el gruix. 

L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres accessoris de la 

instal·lació. 

En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre elles i han de quedar a pressió. 

En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s'uneixen entre sí pels extrems longitudinals encadellats. La unió per testa amb les 

peces veïnes s'ha de realitzar a tocar. 

En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall longitudinal, així com la unió de camises veïnes, que 

han de quedar a compressió. 

La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la temperatu ra ambient. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura 

antioxidant si no té cap protecció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE) 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra. 

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 

     - Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament de forma que no quedin càmeres 

d'aire entre aïllament i tub.  

     - Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats 

- Conductivitat tèrmica de referència 

- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals pel conjunt de conduccions per no superar el 4 

% de la potècia màxima que transporta segons justificació de projecte i RITE. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, 

s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

 

\ 

 

EG                 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES                                                                                                       

EG1                CAIXES I ARMARIS                                                                                                                 

EG15               CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES                                                                                                    

EG15_01            CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA, COL·LOCADA                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades 

superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellament 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

\ 

 

EG2                TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES                                                                                

EG21               TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS                                                                                                        

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat com a canalització soterrada 

- Muntat superficialment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- Estesa, fixació i curvat 

- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 

- Comprovació de la unitat d'obra 
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- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis 

sensibles a la secció. 

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 

Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 

 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 

Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 

Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. 

L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema. 

El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 

El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 

Fondària de les rases:  >= 40 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 

Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 

 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes. 

Distància entre les fixacions: 

- Trams horitzontals:  <= 60 cm 

- Trams verticals:  <= 80 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 

Distància entre registres:  <= 1500 cm 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecu tius:  <= 3 

Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 

- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en 

general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos 

rígidos. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos 

curvables. 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de tubos 

enterrados. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels 

conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

\ 

 

EG22               TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS                                                                                         

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 

S'han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tubs de PVC corrugats 
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- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Tubs col·locats encastats 

- Tubs col·locats sota paviment 

- Tubs col·locats sobre sostremort 

- Tubs col·locats al fons de la rasa 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- L'estesa, fixació o col·locació del tub 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 

 

ENCASTAT: 

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 

Recobriment de guix:  >= 1 cm 

 

SOBRE SOSTREMORT: 

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 

 

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 

 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecu tius:  <= 3 

Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 

Fondària de les rases:  >= 40 cm 

Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en 

general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles 

(pedra, runa, etc.) 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos 

curvables. 

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos 

flexibles. 

 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de tubos 

enterrados. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels 

conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

\ 

 

EG2A               CANALS PLÀSTIQUES                                                                                                                

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, de dimensions 60x190 mm com a màxim, amb separador o sense i 

muntada superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació i nivellació 

- Tallat en curves i cantonades 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El muntatge s'ha de fer mitjançant visos i tacs expansius per a fixar-la al parament. 

Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o reblons. 

Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 

Els finals de canalització i els trams han d'estar coberts amb tapetes de final de tram. 

Nombre de fixacions:  >= 3/m 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

La instal·lació inclou les fixacions i les tapes. 

Els separadors estan inclosos si està indicat a la PO. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels 

conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

\ 

 

EG6                MECANISMES                                                                                                                       

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva col·locació 

encastada, caixes, plaques i marcs. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 

- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 

- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic 

- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment. 

- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment. 

- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a l'intempèrie. 

- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a l'interior. 

- Sortida de fils, encastada 

- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats 

- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment. 

- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

Sortides de fils: 

- Muntatge, fixació i nivellació 

- Acondicionament dels fils 

Placa, marc o tapa cega: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Fixació i nivellació 
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CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

 

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 

Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions 

fixades en el seu plec de condicions. 

L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024. 

El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge encastat), 

al menys per dos punts mitjançant visos. 

Resistència de les connexions a la tracció:  >= 30 N 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Aplomat:  ± 2% 

 

SORTIDES DE FILS: 

La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu 

plec de condicions. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 

Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys als fils. 

Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Aplomat:  ± 2% 

 

PLACA, MARC O TAPA CEGA: 

El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat. 

La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament. 

El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta. 

La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos. 

 

CAIXES PER A MECANISMES: 

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019 

Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 

No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica. 

Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes. 

En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament. 

 

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS: 

La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el parament acabat. 

Ha de quedar amb els costats aplomats. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Aplomat:  ± 2% 

 

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA: 

La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la cota prevista per tal de que la tapa 

quedi al mateix pla que el paviment. 

 

CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC: 

La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 

Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 

Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 

En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar 

els tubs a les finestres de les caixes. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 

- Verificar que el sistema de fixació es correcte 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

\ 

 

EG7                DISPOSITIUS ELECTRÒNICS                                                                                                          

EG73               INTERRUPTORS                                                                                                                     

EG73_01            INTERRUPTOR D'INFRAROIGS, COL·LOCAT                                                                                              

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Aparell electrònic amb un sistema de detecció de presencia que permet activar un interruptor. Pot tenir un complement amb un sistema 

de temporització del mecanisme d'interrupció. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 

Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions 

fixades en el seu plec de condicions. 

Si l'aparell disposa d'un temporitzador, cal regular-lo d'acord amb les indicacions de la DT o les que indiqui la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 

- Verificar que el sistema de fixació es correcte 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material, aquest es substituirà. En cas de defectes d'execució, es faran les correccions necessàries per tal 

d'esmenar-les. 

 

\ 

 

EGC                GRUPS GENERADORS D'ENERGIA ELÈCTRICA                                                                                             

EGC5               SISTEMES D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA                                                                                            

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament, instal·lació i connexionat del sistema d'alimentació ininterrompuda . 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Des de la sortida de la cambra de baixa tensió fins al local de l'enclavament, ha de quedar instal·lat un cable flexible de la secció 

adequada. 

A la cambra de baixa tensió, el conductor verd-groc ha de quedar connectat al pou de terres, i al local de l'enclavament, aquest 

conductor ha de ser l'únic punt on han de quedar connectats en estrella totes les parts metàl·liques de la mateixa. 

El cable d'alimentació ha de quedar connectat a l'armari corresponent des d'on s'ha d'efectuar la distribució cap a tots els equips. 

A l'interior del local, totes les parts metàl·liques han de quedar connectades a un únic punt (en topologia d'estrella), que ha de ser el 

born dintre del quadre de distribució elèctrica, on ha de quedar connectat el cable verd-groc que ha de venir de la cambra de baixa 

tensió. 

La posició ha de ser la indicada per la DF. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant. 

Ha de queda protegit durant la construcció, abans i després del seu muntatge, contra impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'equip de sistema d'alimentació ininterrompuda instal·lat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP). (CEI 529: 1989). 

UNE 20324/1M:2000 Grados de protección proprcionados por las envolventes (Código IP) 

UNE 20846-5:1994 Convertidores a semiconductores. Interruptores para sistemas de alimentación ininterrumpida. (Interruptores para 

SAI) 

 

\ 

 

EGD                ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA                                                                                

EGD1               PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA                                                                                                     

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 

S'han considerat els elements següents: 

- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i connexionat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control. 

Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, 

elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. 

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat 

de l'arqueta. 

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 

- Mesures de resistència de terra. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment  

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o 

tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

 

\ 

 

EGDZ               ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA                                                                                           

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca, col·locat superficialment i connectat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació, instal·lació i anivellament 

- Connexionat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 

Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les persones i 

el seu entorn. 

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 

La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT. 

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 

Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra. 

Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent. 

Ha de ser combinat amb el born principal de terra. 

Ha de ser mecànicament segur. 

Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica. 

Ha d'estar situat a prop de la presa de terra. 

Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a terra, convenientment distribuïts, que 

estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt d'elèctrodes. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 
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- Aplomat:  ± 2% 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat 

de l'arqueta. 

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 

- Mesures de resistència de terra. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment  

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o 

tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

 

\ 

 

EH                 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT                                                                                                      

EH2                LLUMS DECORATIUS ENCASTATS                                                                                                       

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras. 

S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents: 

- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o d'alumini anoditzat, amb òptica i 

amb difusor o sense. 

- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb cos d'alumini que recobreix la part no 

lluminosa. 

- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, per a línia contínua, amb difusor o 

sense, per a tubs fluorescents. 

- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència o fluorescents amb equip o sense 

- Llum decoratiu amb cos de forma esfèrica orientable o no, sense difusor o amb reflector, per a làmpada d'incandescència tipus 

estàndard o amb reflector de vidre bufat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. 

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, 

etc. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. 

UNE-EN 60598-2-2:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 2: Luminarias empotradas (versión oficial EN 60598-2-2: 

1989) 
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UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de uso general (versión oficial EN 

60598-2-1: 1989). 

UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con circulación de aire (reglas de 

seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19). 

UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión oficial 

EN 60968:1990) 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas. 

- Mesurar nivells d'il·luminació 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

\ 

 

EHB                LLUMS ESPECIALS                                                                                                                  

EHB2               LLUMS ESTANCS AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA O DE DESCÀRREGA                                                                      

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Llum estanc sense reflector amb reixeta o amb reflector extensiu sense reixeta, amb cos de fosa d'alumini o de ferro fos, IP-55X,per a 

làmpada d'incandescència de 60-100 W o 150-200 W, muntat superficialment al sostre amb suport o sense. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El llum s'ha d'instal·lar muntat superficialment al sostre. 

Ha de quedar fixada sòlidament al sostre amb visos. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 

UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con circulación de aire (reglas de 

seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas. 

- Mesurar nivells d'il·luminació 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

\ 

 

EJ                 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS                                                                               

EJ1                APARELLS SANITARIS                                                                                                               

EJ12               PLATS DE DUTXA                                                                                                                   

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de plat de dutxa, encastat o col·locat sobre el paviment. 

S'han considerat els materials següents: 

- Porcellana 
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- Gres esmaltat 

- Planxa d'acer 

- Resina 

- Acrílica 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de la dutxa a l'espai previst 

- Anivellació correcte per a rebre l'enrajolat 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El plat de dutxa ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 

La resolució dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reflectida en el projecte o la indicada per la DF. 

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de tenir instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció 2,5 mm2 en tots 

els casos. 

Si el plat de dutxa és de planxa d'acer, també es connectarà al cos d'aquest. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 

- Contacte revestiment-plat de dutxa:  ± 1,5 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i 

quantificació dels mateixos. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. 

Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, 

s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 

\ 

 

EJ13               LAVABOS                                                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb suports murals 

- Sobre un peu 

- Amb suports murals i mig peu 

- Encastat a un taulell 

- Semiencastat a un taulell 

- Fixat sota taulell 

- Recolzat sobre taulell o moble 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació del lavabo a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la 

indicada per la DF. 

Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema indicat pel fabricant. 

Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al parament i recolzat, en el segon cas, 

sobre el corresponent peu. 

L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de 

quedar rejuntat amb silicona neutra. 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i 

quantificació dels mateixos. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. 

Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, 

s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 

\ 

 

EJ18               AIGÜERES                                                                                                                         

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'aigüera de gres esmaltat o d'acer. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb suports murals 

- Encastat a un taulell 

- Sobre moble 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'aigüera a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides al element simple. 

Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 

L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la 

indicada per la DF. 

Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport. 

L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i 

quantificació dels mateixos. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. 

Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, 

s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 

\ 

 

EJ2                AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS                                                                                    

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades. 

S'han considerat els elements següents: 

- Aixeta connectada al tub d'alimentació 

- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 

- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 

- Ruixador connectat al braç de la dutxa 

- Suport per a dutxa de telèfon 

- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon 

- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible 

- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats 

- Colze d'enllaç 
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- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari 

- Enllaç mural 

- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 

- Segellat dels junts 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat 

amb l'especejament de l'enrajolat. 

L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar ben fixat al seu suport. 

S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui. 

En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la 

dreta amb el distintiu blau. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell:  ± 10 mm 

 

FLUXOR: 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb l'aparell 

sanitari. 

Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el polsador encastat 

directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament. 

 

MECANISME PER A CISTERNA: 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb l'aparell 

sanitari. 

Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment. 

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Salubridad DB-HS. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 

- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser: 

     - 100 kPa per aixetes 

     - 150 kPa per fluxors i calentadors 

- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa. 

- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i 

quantificació dels mateixos. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. 

Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, 

s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 

\ 

 

EJ3                DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS                                                                                 

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Soldats a tub de plom 

- Roscats a sifó de llautó 

- Connectats a tub de PVC 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

Soldats a tub de plom: 

- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Soldat 

- Prova de servei de la instal·lació 

Connectats a tub de PVC: 

- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 

- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic 

- Prova de servei de la instal·lació 

Roscats a sifó de llautó: 

- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs 

- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa 

- Roscat dels tubs 

- Prova de servei de la instal·lació 
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CONDICIONS GENERALS: 

L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat. 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 

Les unions no han de tenir fuites. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó:  <= 60 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  La mateixa exigida al sanitari 

 

SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 

La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany. 

 

CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 

La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements. 

Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 

Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 

 

CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 

Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha d'humitejar 

amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles. 

L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior. 

Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant adient, 

només a l'extrem bisellat del tub. 

L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a facilitar les 

possibles dilatacions. 

 

ROSCATS: 

Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 

No s'han de col·locar junts de material endurible. 

Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Salubridad DB-HS. 

 

\ 

 

EJA                PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA                                                                                              

EJA2               ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS                                                                                                

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lació d'acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat col·locats horitzontals o verticals. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb fixacions murals 

- Sobre bancades o paviment 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- Fixació de l'aparell 

- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària 

- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra 

- Prova de servei 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de diàmetre, connectats amb 

contraplaques i encastats 80 mm en el suport. 

L'aparell col·locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació. 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 

Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. 

Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions. 

L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. 

Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm 

Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 

- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE) 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 

legionelosis. 

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de la 

legionel·losi. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 

- Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua (prova d'estanqueitat). 

- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i sortida d'aire i conducte d'evacuació de fums 

adequat per garantir el rendiment i la seguretat. 

- Verificar estanqueitat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i la pressa de recollida de condensats.   

- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics. 

- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels elements de seguretat. 

- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions amb escalfador d'aigua centralitzat. 

- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la mateixa. 

- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.  

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment  

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es 

procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 

\ 

 

EJM                ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ                                                                                          

EJM1               COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES                                                                   

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra: 

- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal. 

- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics  

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

Per a la col·locació de comptadors: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Preparació de les unions 

- Col·locació del comptador 

- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc. 

Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada: 

- Replanteig de unitat d'obra 

- Col·locació del punt de lectura centralitzada 

- Execució de les connexions elèctriques 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc. 

 

COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 

El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació. 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 

Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. 

Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta 

incorporada, segons les especificacions del seu plec de condicions. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

 

EQUIPS PER A LA LECTURA CENTRALITZADA DE COMPTADORS: 

La caixa ha d'estar fixada al suport per un mínim de quatre punts. 

El punt de lectura interior ha d'estar col·locat a dintre del recinte de la cambra de comptadors. 

El punt de lectura exterior ha d'estar col·locat en un lloc de fàcil accés, a la part exterior de l'edifici. 

Les connexions elèctriques han d'estar fetes. No s'han de transmetre esforços entre els cables elèctrics i els terminals de connexió. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 

 

COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 

Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Salubridad DB-HS. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips. 

- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d'escomesa o armari de comptador i elements següents : 

     - Clau de pas general 

     - Comptador homologat 

     - Filtres amb malla d'entre 25 i 50um 

     - Clau de pas posterior al comptador (si és prevista) 

     - Vàlvula de retenció 

     - Sistema de reducció de pressió 

     - Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls 

     - Existència de desguàs 

     - Condicions mínimes de subministre 

     - Estalvi d'aigua 

     - Senyalització 

- Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador 

- Verificar l'assaig de resistència mecànica i Estanqueitat. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS: 

Es comprovarà globalment  

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS: 

Es donarà per bona la prova d'estanqueitat quan no hi hagi variacions de pressió al manómetre. 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, 

s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 

\ 

 

EM                 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT                                                                                    

EM1                INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS                                                                                   

EM13               SIRENES                                                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques muntades a l'interior. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació al parament 

- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la partida d'obra) 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 

Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació. 

Quan es col·loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

- Horitzontalitat:  ± 2 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de 

protecció contra incendis. 

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra. 

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i 

tubs de protecció. 

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat: 

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal i amb alimentació 

d'emergència): 

     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica) 

     - Activació de sirenes a la zona/sector 

     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de clima (si existeixen) 

aturada d'equips de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst). 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies 

d'unió o element de detecció. 

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el 

material afectat. 

 

\ 

 

EM14               POLSADORS D'ALARMA                                                                                                               

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació al parament 

- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la partida d'obra) 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 

S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 

Alçària des del paviment:  1500 mm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la 

certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de 

protecció contra incendis. 

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra. 

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT), conductors i 

tubs de protecció. 

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat: 

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal i amb alimentació 

d'emergència): 

     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica) 

     - Activació de sirenes a la zona/sector 

     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de clima (si existeixen) 

aturada d'equips de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst). 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies 

d'unió o element de detecció. 

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.  

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el 

material afectat. 

 

\ 

 

EM3                EXTINTORS                                                                                                                        

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb armari muntat superficialment 

- Amb suport a la paret 

- Sobre rodes 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locat dins d'armari i muntat superficialment: 

- Fixació de l'armari al parament. 

- Co.locació de l'extintor dins de l'armari. 

Col·locat amb suport a la paret: 

- Col·locació del suport al parament. 

- Col·locació de l'extintor al suport. 

Col·locat sobre rodes: 

- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 

Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 50 mm 

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
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COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 

El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 

 

COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT: 

L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment. 

 

COL·LOCAT SOBRE RODES: 

L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill 

de despendre's. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la 

certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de 

protecció contra incendis. 

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils 

- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 

     - Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 

     - Accessibilitat i situació propera a una sortida 

     - Situació a les zones amb més risc d'incendis 

     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 

     - Senyalització dels extintors 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar mostrejar les diferents zones, 

especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, 

locals d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el 

material afectat. 

 

\ 

 

EMD                INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT                                                                                                      

EMD6               CONDUCTORS                                                                                                                       

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conductors blindats i apantallats col·locats en tub. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Introducció del cable dins el tub de protecció. 

- Connexió al circuit de detecció corresponent. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i les de mecanismes. 

No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de mecanismes. 

Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019). 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

\ 

 

EMDB               RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ                                                                                                       

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locats en la seva posició definitiva amb fixacions mecàniques. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Fixació de l'element 

- Neteja 
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CONDICIONS GENERALS: 

L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 

aprovades per la DF. 

Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. 

La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. 

El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. 

No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. 

No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 

 

\ 

 

EN                 VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ                                                                                     

EN3                VÀLVULES D'ESFERA                                                                                                                

EN31               VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES                                                                                               

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Vàlvules d'esfera manuals roscades, muntades. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de rosques i d'interior de tubs 

- Preparació de les unions amb cintes 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova de servei 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La maneta de la vàlvula ha de ser accessible. 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra de la maneta amb la mà. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del 

sistema de tancament. 

 

MUNTADES EN PERICÓ: 

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament 

del sistema de tancament. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

\ 

 

EP                 INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ                                                                                     

EP2                INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO                                                                                                

EP2A               PORTERS ELECTRÒNICS                                                                                                              

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt de porter electrònic amb placa exterior antivandàlica, obreportes automàtic, instal·lat. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- Connexió de la font d'alimentació a la xarxa elèctrica 

- Connexió de la de la font d'alimentació a la xarxa d'intercomunicadors i a la placa al carrer 

- Connexió de tots els elements a la xarxa del circuit de comunicació 

- Fixació al lloc previst 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de muntar en un lloc sec i d'accés fàcil per al personal de manteniment. 

El telèfon terminal ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. 
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La posició ha de ser la indicada a la DT. 

La placa, ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF 

L'obreportes s'ha de col·locar encastat al marc de la porta a l'alçària corresponent perquè hi encaixi el pestell del pany. 

Ha de permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no es pot obrir si no es reb. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 

- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte senyals 

Fortes (BT), utilització de conduccions adequades. 

- Proves de funcionament dels equips d'intercomunicació. S'han de verificar les condicions de funcionament. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la 

intensitat de la presa de mostres. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el 

material afectat. 

 

\ 

 

EP4                CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL                                                                                               

EP43               CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS                                                                                       

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals, col·locats. 

S'han contemplat els tipus de cables següents: 

- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 

- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat 

S'han contemplat els tipus de col·locació següents: 

- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 

- Cables amb connectors als extrems, col·locats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En cables col·locats sota canals, safates o tubs: 

- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció 

- Marcat del cable  

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 

En cables amb connectors als extrems: 

- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 

- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La prova de servei ha d'estar feta. 

S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació. 

L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació. 

 

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 

El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 

No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació. 

No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub. 

Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres instal·lacions. La secció interior del tub 

protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors. 

Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment del cable de comunicacions 

elements d'altres instal·lacions. 

 

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 

La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  han d'estar fetes. La continuïtat del senyal ha de 

quedar garantida en els punts de connexió. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Les connexions s'han de dur a terme 

amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades al projecte. 

Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 

embalatges, retalls de cables, etc. 

 

CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 
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Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives. S'ha de vigilar que el cable no es malmeti 

per radis de curvatura massa petits, ni per contacte amb arestes, etc. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office areas. 

 

\ 

 

EP5                INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES                                                                                                      

EP51               CENTRALETES TELEFÒNIQUES                                                                                                         

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Centraleta telefònica. 

S'han considerat els muntatges següents: 

- Muntatge a la paret. 

- Muntatge sobre taula. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Centrals muntades a la paret: 

- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 

- Fixació de la central al forat previst al parament 

Centrals col·locades sobre taula: 

- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 

- Fixació de la central al lloc previst de la taula 

 

CENTRALS MUNTADES A LA PARET: 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

S'ha de col·locar encastada a la paret. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació. 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

 

CENTRALS COL·LOCADES SOBRE TAULA: 

Ha de quedar instal·lada en posició de sobretaula, en la situació fixada al projecte. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

EQ                 EQUIPAMENTS                                                                                                                      

EQ5                TAULELLS                                                                                                                         

EQ51               TAULELLS DE PEDRA NATURAL                                                                                                        

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Taulells de pedra natural col·locats sobre suports murals i encastats al parament. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació dels suports al parament 

- Col·locació del taulell sobre els suports 

- Rejuntat del taulell al parament 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments. 

S'han de col·locar els suports de ferro galvanitzat suficients perquè el taulell sigui estable. 

L'acord de peces diferents s'ha de fer a tocar i ha de ser estanc. L'acord del taulell amb el parament ha de quedar rejuntat. 

Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada s'ha d'ajustar al projecte o a les directrius fixades per la DF Si no s'especifica, 

l'encastament del taulell al parament ha de ser >= 1,5 cm. 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat:  ± 0,1% 

- Alçària:  ± 5 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Després de la col·locació dels suports, s'han d'evitar cops o vibracions que puguin afectar l'adormiment del morter amb què s'han 

collat. 

No s'ha de col·locar el taulell sobre els suports fins que el morter hagi assolit el 70% de la resistència prevista. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou l'acabament específic de les vores i l'acord amb els paraments. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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F                  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ                                                                                                   

F2                 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS                                                                             

F24                TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA                                                                                                

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, 

amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar 

vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols 

de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de 

retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues 

obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs” de l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” de l'obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF no accepti per a reutilitzar en 

obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la 

identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al 

seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament 

indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y lista europea de residuos. 

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

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 

amianto. 

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. 

 

\ 

 

F2A                SUBMINISTRAMENT DE TERRES                                                                                                        

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

\ 

 

F6                 TANCAMENTS I DIVISÒRIES                                                                                                          

F6A                REIXATS I TANQUES LLEUGERES                                                                                                      

F6A1               REIXATS                                                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla electrosoldada. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Reixat amb malla de torsió senzilla 

- Reixat amb bastidor i malla electrosoldada o malla ondulada de ferro dolç 

- Reixat  amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada. 

- Porta de fulles batents formada per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, ondulada o de torsió, mecanismes i muntants de suport. 

- Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb rodet. 

S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents: 

- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó 

- Ancorat a l'obra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Reixat: 

- Replanteig 

- Col·locació de l'element 

- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 

- Col·locació dels elements que formen el reixat 

- Tesat del conjunt 

Porta de fulles batents: 

- Replanteig 

- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de fàbrica 

- Muntatge de la porta 

- Falcat provisional 

- Col·locació dels mecanismes 

- Neteja i protecció 

Porta corredissa: 

- Replanteig 

- Fixació de la guia inferior 

- Fixació dels bastiments laterals 

- Muntatge de la porta 

- Col·locació dels mecanismes 

- Neteja i protecció del conjunt 

 

REIXAT 

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 

Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han de quedar visibles. 

La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

- Distància entre suports: 

     - Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm 

     - Reixa amb bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm 

     - Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  ± 5 mm 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm 

 

REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA: 

La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades. 

Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes. 

Distància entre els suports tensors:  30 - 48 m 

Nombre de cables tensors:  3 

Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant:  7 

 

REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR: 

El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu. 

Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat. 

 

PORTES: 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

Ha d'estar aplomada i al nivell previst. 

Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir deformacions al conjunt del 

tancament. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials. 

La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les especificacions del fabricant. A la porta 

corredissa, hi ha de quedar col·locada la columna de topall i la guia superior. Els mecanismes de lliscament han d'estar col·locats. 

En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i silenciós. 
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La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al paviment. 

Franquícia de la fulla al paviment:  >= 8 mm,  <= 12 mm 

Franquícia de la fulla al bastiment:  <= 4 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell:  ± 3 mm 

- Aplomat:  ± 3 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

REIXAT 

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de 

mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 

 

PORTES: 

El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins que quedi ben travat. 

Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

REIXAT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

PORTES: 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca. 

- Inspecció visual de l'estat general de la tanca. 

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar 

desplaçaments a la base de fonamentació. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència 

de l'inspector en aquest tipus de control. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa referència a la malla pròpiament dita com 

en els elements auxiliars (suports i accessoris). 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En cas d'observar deficiències, s'ampliarà 

el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre el 

100 % de les unitats. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament 

amb les exigides per la normativa vigent. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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F7                 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS                                                                                                

F7B                GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES                                                                                                 

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Làmina separadora col·locada no adherida. 

S'han considerat els materials següents: 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 

Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, en el estudi i càlcul del 

geotèxtil. 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

Cavalcaments: 

- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 

- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 

- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 

Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de 

la seva col·locació. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces que presentin danys deguts al transport 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i transversals 

- Control de longitud de soldadura del geotèxtil 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i repàs del suport. 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN 

TRACCIÓ MECÀNICA: 

Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del 

geotèxtil. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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F9                 PAVIMENTS                                                                                                                        

F92                SUBBASES                                                                                                                         

F926               SUBBASES DE FORMIGÓ                                                                                                              

F926_01            SUBBASE DE FORMIGÓ                                                                                                               

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 

S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 

- Estesa i vibratge amb regle vibratori 

- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la col·locació del 

formigó amb estenedora. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el cas de col·locació amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de formigonat 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 

En el cas de col·locació amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de formigonat 

- Protecció del formigó fresc i curat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 

Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una 

amplària de 3 mm. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens de poliestirè 

expandit. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix:  - 15 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
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S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó amb 

els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

\ 

 

F93                BASES                                                                                                                            

F931               BASES DE TOT-U                                                                                                                   

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta autoritzada legalment per el 

tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima 

obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

Grau de compactació: 

- Tot-u artificial: 

     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 

     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 

- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 

891/2004. 

Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 

- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 

- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 

- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 

- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 

Toleràncies d'execució: 

- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos 

- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 

- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i 

formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, 

s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central 

excepte en els casos que la DF autoritzi el contrari. 

En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que 

es superen els valors següents: 

- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 

- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per 

a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per aconseguir la densitat prescrita a l'apartat 

anterior. 

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no 

permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest 

incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de 

Carreteras. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres 

de grandària superior a l'admissible. 

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals 

com a màxim. 

- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució. 

- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de 

la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d'execució i control de la temperatura 

ambient. 

- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 

- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència de ruptura de peralt; comprovació de 

l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals. 

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330). 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement repartits 

en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF. 

No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les exigències del plec de 

condicions.  

S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan s'observi que es produeix 

segregació o contaminació del material. 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, 

en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, 

sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat. 

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es 

treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 

comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig. 

El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de 

condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.  

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.  
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F96                VORADES                                                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de vorada amb materials diferents. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 

- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada 

- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 

- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locació sobre base de formigó: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

Col·locació sobre esplanada compactada: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

Vorada de planxa d'acer: 

- Replanteig 

- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 

- Fixació definitiva i neteja 

 

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 

Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 

- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 

- Gruix de la base de formigó:  4 cm 

Pendent transversal:  >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

 

VORADA DE PLANXA D'ACER: 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 

Ha de quedar aplomada. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la DT 

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de sobresortir. 

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Doc. núm.: 3 - PLEC DE CONDICIONS 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 240 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

 

COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 

El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 

 

COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés 

ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

 

VORADA DE PLANXA D'ACER: 

Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  

Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

VORADA RECTA: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

\ 

 

F97                RIGOLES                                                                                                                          

F971               BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES                                                                                                   

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Base per a rigola: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó 

- Acabat de la superfície 

- Protecció del formigó fresc i cura 

 

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 

El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Ha de tenir una textura uniforme i contínua. 

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 

La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la base de formigó de la vorada. 

La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 

Grau de compactació (assaig PM) 

- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 

- Rigola de formigó:  >= 90% 

 

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació s'ha de fer per vibració manual fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 

Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 
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Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés 

ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 

sistemes constructius. 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

\ 

 

F974               RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT                                                                                             

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb morter. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Rigola amb peces col·locades amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de morter 

- Col·locació de les peces 

- Col·locació de la beurada 

- Neteja de la superfície acabada 

 

RIGOLA: 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, 

excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

 

RIGOLA AMB PECES: 

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 

Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 

Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 

Grau de compactació (assaig PM) 

- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 

- Rigola de formigó:  >= 90% 

 

RIGOLA AMB PECES: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

RIGOLA: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

RIGOLA AMB PECES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 

sistemes constructius. 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

\ 

 

F9A                PAVIMENTS GRANULARS                                                                                                              

F9A2               PAVIMENTS DE MATERIAL DE PEDRERA                                                                                                 

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment amb materials de pedrera. 

S'han considerat els materials següents: 

- Paviment de tot-u artificial 

- Paviment de rebuig de pedrera 

- Paviment de granulat 

- Segellat de paviment de granulat, amb sorra natural 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En paviments granulars: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

En el segellat de paviment granular: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Humectació de la capa de granulat gros 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació i compactació de cada tongada 

- Compactació del conjunt 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima 

obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 

- Planor:  ± 10 mm/3 m 

 

PAVIMENTS GRANULARS: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i 

formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, 

s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

 

PAVIMENTS DE TOT-U: 

La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat", segons la norma NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la composició 

i forma d'actuació de l'equip de compactació. 

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central 

excepte en els casos que la DF autoritzi el contrari. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que 

es superi en més del 2% la humitat òptima. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en 

cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no 

permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest 

incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà 

escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 

 

PAVIMENTS GRANULARS: 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprès entre 10 i 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per 

a col·locar la capa següent. 

 

SEGELLAT AMB SORRA NATURAL: 

Un cop s'hagi encaixat el granulat gros, s'ha d'estendre i compactar la sorra per a que reompli els buits que han quedat. 

La dotació de sorra s'ha d'estendre en 3 fases: a la primera s'aporta el 50%; la segona ha de ser lleugerament inferior al 50%; i l'última 

amb la sorra restant. Després de cadascuna d'elles cal humidificar i compactar fins la penetració del material. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 

 

PAVIMENTS GRANULARS: 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

 

\ 
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F9E                PAVIMENTS DE PANOT                                                                                                               

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviments de panot. 

S'han considerat els casos següents: 

- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 

- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la sorra-ciment 

- Col·locació de les peces de panot 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada 

En la col·locació a truc de maceta amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la capa de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 

previstes. 

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els 

encontres d'aquest amb altres elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm 

de diàmetre 

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop 

possible dels junts de contracció de la base. 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 

Pendent transversal:  >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 

- Replanteig:  ± 10 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 

Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 

 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, 

d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que 

normalment conformen la unitat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

\ 
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F9J                REGS SENSE GRANULATS                                                                                                             

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb producte filmogen. 

S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats: 

- Reg d'imprimació 

- Reg d'adherència 

- Reg de penetració 

- Reg de cura 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el reg d'imprimació o de penetració: 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del lligant bituminós 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 

En el reg d'adherència: 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del lligant bituminós 

En el reg de cura: 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del lligant bituminós 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 

Reg amb producte filmogen. 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del producte filmogen de cura 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant. 

S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 

Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges. 

 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme. 

La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d'absorbir l'excés de lligant o per tal de garantir la 

protecció del reg del trànsit d'obra. 

La dosificació d'emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus ECI ha de ser de 1200 g/m2 a calçades i vorals. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 

La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 

S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat el reg. 

 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de complir les condicions especificades per la 

unitat d'obra corresponent i no ha d'estar estovada per un excés d'humitat. 

Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la necessitat d'àrid de cobertura i dotació 

corresponent i l'adequació dels mitjans previstos en l'execució. Es comprovaran les característiques de l'equip, especialment la seva 

capacitat per aplicar la dotació de lligat fixada a la temperatura prescrita, i la uniformitat de repartiment, tant transversal com 

longitudinal. Es determinarà la pressió en el indicador de la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat de marxa més apropiades, i com a 

dada orientativa, el nombre de passades del equip de compactació. 

L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de producte a la temperatura especificada. 

El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient. 

En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l'aplicació manualment amb un equip portàtil. 

L'estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s'ha de fer, sempre que sigui possible, mecànicament. 

El procés d'estesa del granulat, ha d'evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades. 

 

REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 

S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 

Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera necessari. 

Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138): 

- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol 

- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 

S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l'aplicació del lligant, i 4h en cas d'estesa de 

l'àrid. 

Si durant aquest període ha de circular tràfic, s'ha d'estendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a velocitat <= 40 

km/h. 

L'estesa de l'àrid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del reg, o quan s'observi que 

hagi quedat part sense absorbir passades 24h de l'estesa del lligant. La seva dosificació serà la mínima necessària per a absorbir 

l'excés de lligant o per a garantir la durada del reg sota l'acció del trànsit. 

Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 

L'àrid a utilitzar en regs d'imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueix o mescla d'ambdós materials, 

exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies estranyes. Complirà, a més, les següents condicions: 

- Plasticitat  (NLT-105 i NLT-106):  Nul·la 

- Coeficient de neteja (NLT-172):  <= 2 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  >= 40 

- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2):  100 % 

En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % d'aigua lliure. 

 

REG D'ADHERÈNCIA: 

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 

Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han de reparar els 

desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 

Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 

S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 

 

REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 

L'estesa de l'àrid de cobertura, si és el cas, es realitzarà, a judici de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del reg. L'estesa 

es realitzarà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF. 

En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % d'aigua lliure. 

Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 

 

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN: 

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les condicions especificades per l'unitat 

d'obra corresponent. 
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S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 

No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg. 

Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a velocitat <= 30 

km/h. 

La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 

t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 

 

DOTACIÓ EN KG/M2: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

No són d'abonament els excessos laterals. 

 

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució. 

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg i observació de l'efecte de pas de un camió carregat. 

- Control de la temperatura ambient i la d'aplicació del lligant. 

- Vigilar la pressió de la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg. 

- Comprovar, amb cinta mètrica, l'ample del reg cada 50 m. 

- Control de la dosificació realment estesa, mitjançant el pesat de safates metàl·liques o bandes de paper col·locades sobre la 

superfície sense tractar prèviament a l'estesa del lligant i l'àrid si és el cas. El nombre de determinacions l'establirà la DF. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats. 

Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d'impulsió i la velocitat del equip, ajustant-se a les 

deduïdes del tram de prova. 

Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les toleràncies indicades en el plec. 

La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir de la prevista en mes d'un 15%. I no mes de un 

individu de la mostra podrà excedir els límits fixats. 

L'equip de reg  haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la mitjana, no més grans del 15% transversalment i 

del 10% longitudinalment. 

 

\ 

 

FD                 SANEJAMENT I CANALITZACIONS                                                                                                      

FD5                DRENATGES                                                                                                                        

FD5J               CAIXES PER A EMBORNALS                                                                                                           

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 

S'han considerat els materials següents: 

- Caixa de formigó 

- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En caixa de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Muntatge de l'encofrat 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Col·locació del formigó de la caixa 

- Desmuntatge de l'encofrat 

- Cura del formigó 

En caixa de maó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació dels maons amb morter 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 

- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense 

sobresortir d'ella. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 

Els angles interiors han de ser arrodonits. 

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació lateral: 

     - Línia de l'eix: ± 24 mm 

     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

- Nivell soleres:  ± 12 mm 

- Gruix (e): 
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     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 

     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 

 

CAIXA DE FORMIGÓ: 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

 

CAIXA DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de 

pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes. 

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 

- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 

 

ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 

Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

 

CAIXA DE FORMIGÓ: 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per 

aplicar medis que retardin l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

 

CAIXA DE MAÓ: 

Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

EMBORNALS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

\ 

 

FD5Z               ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES                                                                                               

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 

- Filtre per a bonera sifònica 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter, si és el cas 

- Col·locació de l'element 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. 

Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant. 

La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendent. 

La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. 

La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 

Toleràncies d'execució: 

- Guerxament:  ± 2 mm 

- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BASTIMENT: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Seguiment del procés de col·locació. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

 

\ 

 

FDB                SOLERES PER A POUS DE REGISTRE                                                                                                   

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 

- Soleres de formigó amb armadura lleugera 

- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Solera de llambordins: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de base 

- Cura del formigó 

- Col·locació dels llambordins de la solera 

- Col·locació de la beurada 

Solera de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 

- Cura del formigó 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de quedar plana. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la massa. 

La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

 

SOLERA DE FORMIGÓ: 

En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una mitja canya entre les boques d'entrada i 

sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de 

quedar a l'alçària de mig tub. 

Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació lateral: 

     - Línia de l'eix: ± 24 mm 

     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

- Nivell soleres:  ± 12 mm 

- Gruix (e): 

     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 

     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 

- Planor:  ± 10 mm/m 

 

SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres substàncies perjudicials. 

 

SOLERA DE LLAMBORDINS: 

Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i encaixades horitzontalment 

sobre el llit de formigó. 

Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment. 

Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: + 2%, - 1% 

- Gruix del llit de formigó:  - 5% 

- Nivell de la solera:  ± 20 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 

disgregacions. S'ha de compactar. 

Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 

 

SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 

El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels 

separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08 

 

SOLERA DE LLAMBORDINS: 

Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a sobre del formigó fresc. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 248 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

\ 

 

FDD                PARETS PER A POUS DE REGISTRE                                                                                                    

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels elements complementaris. 

S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 

- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, esquerdejat exterior 

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 

- Bastiment i tapa 

- Graó d'acer galvanitzat 

- Graó de ferro colat 

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Parets: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col/locació de les peces agafades amb morter 

- Acabat de les parets, en el seu cas 

- Comprovació de l'estanquitat del pou 

En el bastiment i tapa: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

En el graó: 

- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 

- Col·locació dels graons amb morter 

 

PARET PER A POU: 

El pou ha de ser estable i resistent. 

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar reduïnt les dimensions del pou 

fins arribar a les de la tapa. 

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 

La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 

Toleràncies d'execució: 

- Secció interior del pou:  ± 50 mm 

- Aplomat total:  ± 10 mm 

 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre d'un element resistent. 

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 

 

PARET DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de 

pasta de ciment pòrtland. 

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós. 

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 

- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 

 

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 

Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 

 

BASTIMENT I TAPA: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu 

trencament per impacte o bé produir sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà 

tenir desplaçaments accidentals. 

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 

- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

 

GRAÓ: 

El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 

Han d'estar alineats verticalment. 

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 

Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 

Llargària d'encastament:  >= 10 cm 

Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 

Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 

Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill): 

- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 

- Deformació remanent:  = 1 mm 

- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN 

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble): 

- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 

- Deformació remanent:  = 2 mm 

- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN 

Toleràncies d'execució: 
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- Nivell:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 

 

PARET PER A POU: 

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 

 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 

 

PARET DE MAÓ: 

Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. 

El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

PARET PER A POU: 

m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Seguiment del procés de col·locació. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), sempre que es canviï de procedència. 

- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de totes les peces col·locades 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

\ 

 

FDK                PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS                                                                                         

FDK2               PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS                                                                                

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Pericó de paret de formigó per a registre de canalització de serveis. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pericó fet “in situ” sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 

- Pericó prefabricat amb tapa de formigó prefabricat (si és el cas), sobre solera de formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Pericó fabricat “in situ”: 

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col·locació de la solera de maons calats 

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 

Pericó de formigó prefabricat: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació del pericó sobre la solera 

- Formació de forats per a connexionat dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Col·locació de la tapa, en el seu cas 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la solera:  ± 20 mm 

 

PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

Toleràncies d'execució: 
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- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 

- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 

- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 

 

PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 

El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense 

sobresortir d'ella. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 

La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries per tal d'evitar 

el seu desplaçament o el seu robatori. 

Gruix de la solera: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 5 mm/m 

- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 

 

PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan e s prevegi que durant les 48 h 

següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. For a d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització 

de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 

assolida. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per 

aplicar medis que retardin l'adormiment. 

 

PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

\ 

 

FF                 TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS                                                                                           

FFB                TUBS DE POLIETILÈ                                                                                                                

FFB1               TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA                                                                                               

FFB1_01            TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, COL·LOCAT                                                                                     

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en canalitzacions 

soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 

S'han considerat els tipus de material següents: 

- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, 

instal·lacions d'hidrants, etc.). 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.) 

- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini 

d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 

- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat 

en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 

d'obra diferent. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en 

el règim hidràulic de la canonada. 

Ha d'estar feta la prova de pressió. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han 

de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la 

canalització. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs 

han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

+---------------------------------------------------------+ 

¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 

¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 

¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 

¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 

¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determina r-se per interpolació lineal. 
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COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. 

Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre 

ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin 

al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

Distància entre suports: 

- Tub polietilè densitat alta: 

- Trams verticals: DN x 20 mm 

- Trams horitzontals: DN x 15 mm 

 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra 

ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 

Gruix del llit de sorra: 

- Polietilè extruït: >= 5 cm 

- Polietilè reticulat: >= 10 cm 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 

- Polietilè extruït: >= 60 cm 

- Polietilè reticulat: >= 50 cm 

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de 

temperatura. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han 

d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de 

sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb 

les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la 

connexió. 

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 

 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als 

especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment 

per evitar el lliscament dels tubs. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 

assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha 

de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 

d'estanquitat segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels 

accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. 

 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels 

mateixos. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 

     - Suportació 

     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 

     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 

     - Distància a altres elements i conduccions. 

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica  

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, 

s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 

\ 

 

FG                 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES                                                                                                       

FG3                CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA                                                                                          

FG38               CONDUCTORS DE COURE NUS                                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat superficialment 

- En malla de connexió a terra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- L'estesa i empalmament 

- Connexionat a presa de terra 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, 

per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. 

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. 

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. 

Distància entre fixacions:  <= 75 cm 

 

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. 

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat 

de l'arqueta. 

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 

- Mesures de resistència de terra. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment  

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o 

tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

 

\ 

 

FH                 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT                                                                                                      

FHN                LLUMS PER A EXTERIORS                                                                                                            

FHN3               LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA                                                   

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat: 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Llum asimètric per a vials, amb difusor, amb allotjament per a equip o sense, per làmpada de vapor de mercuri o de vapor de sodi, 

acoblat al suport. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellament 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Doc. núm.: 3 - PLEC DE CONDICIONS 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 253 

- Connexionat i col·locació de les làmpades 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels 

aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. 

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 

Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum. Si s'embruten es netejaran 

adequadament. 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, 

etc. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 

En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público. 

UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes 

tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas. 

- Mesurar nivells d'il·luminació 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

\ 

 

G                  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL                                                                                               

G2                 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS                                                                  

G21                DEMOLICIONS I ENDERROCS                                                                                                          

G21Y               FORMACIÓ DE PASSAMURS                                                                                                            

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'un forat per a pas de conductes, a través d'elements d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Forat de diàmetre fins a 200 mm en parets de pedra de gruix entre 50 i 70 cm, realitzat amb broca de diamant 

- Forat de diàmetre entre 150 i 600 mm en parets de formigó armat de gruix entre 20 i 100 cm, realitzat amb mitjans mecànics 

- Forat de diàmetre entre 200 i 400 mm en parets de formigó armat de gruix entre 20 i 40 cm, realitzat amb broca de diamant 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels forats 

- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret 

- Perforació del mur amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El forat ha de tenir forma circular i ha de travessar la totalitat del gruix del mur. 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. 

Ha de ser recte, i ha de permetre la introducció de l'element (tub, conducte etc) que travessa la paret. en condicions de ser utilitzat. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i 

de les condicions de transport. 

Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material. 
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PASSAMURS EN EDIFICACIÓ: 

Separació als brancals:  >= 20 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

En cas de trobar-hi armadura, la solució a adoptar per mantenir les característiques mecàniques s'ha de sotmetre a la consideració de 

la DF. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento 

del terreno. Desmontes. Demoliciones 

 

\ 

 

G22                MOVIMENTS DE TERRES                                                                                                              

G221               EXCAVACIONS EN DESMUNT                                                                                                           

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Excavació en zones de desmunt formant el talús corresponent i càrrega sobre camió. 

S'han considerat els tipus d'excavació següents: 

- Excavació en terra amb mitjans mecànics 

- Excavació en terreny de trànsit amb escarificadora 

- Excavació en roca mitjançant voladura 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió 

Excavacions amb explosius: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 

- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 

- Càrrega i encesa de les barrinades 

- Control posterior a l'explosió de les barrinades 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense 

rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb 

màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 5%. 

 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o camions. 

La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajustar a les alineacions, pendents i dimensions especificades en la DT o en el seu 

defecte, les determinades per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

 

EXCAVACIONS EN ROCA: 

S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'utilitzar maquinària convencional. 

La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin entollaments. 

No s'han de produir danys sobre la roca no excavada. 

 

TERRA VEGETAL: 

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en la superfície i gruix definits en la DT o, en el seu defecte, l'especificat per la DF. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 

S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat del terreny no excavat. 

S'ha d'atendre a les característiques tectónic-estructurals de l'entorn i a les possibles alteracions en el drenatge i cal adoptar les 

mesures necessàries per tal d'evitar els fenòmens següents: 

- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures inadequades 

- Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l'excavació 

- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres 

- Talussos provisionals excessius 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels talussos. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació pugui afectar a les construccions veïnes, s'han de suspendre 

les obres i avisar a la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

En el cas d'excavació de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra (recobriment de talussos, etc.), s'ha 

d'emmagatzemar separada de la resta de productes de l'excavació. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 

construcció. 

 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

A la vora d'estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar en direcció no perpendicular a ella i deixar 

sense excavar una zona de protecció d'amplària >= 1 m que s'haurà d'extreure després manualment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, especialment a la vora dels talussos. 

Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents (mitjançant cobertura vegetal i cunetes), s'han de fer com més aviat 

millor. 

No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació. 

L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. 

 

EXCAVACIONS EN ROCA: 

En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior de la capa més baixa del ferm i s'ha de reblir amb 

material adequat. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos. 

En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció necessàries d'acord amb les instruccions de la DF. 

 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors. 

La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus d'estructures properes i la separació 

entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons 

el que determina la UNE 22381. 

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 22381 en funció del tipus d'estructura 

existent en les proximitats, classificada segons els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma. 

Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de seguretat necessàries. 

L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fan 

aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa de voladures. 

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, detonadors i explosius, s'han de regir per 

les disposicions vigents, complementades amb les instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb explosius. 

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les descàrregues amb prou antelació per a 

evitar possibles accidents. 

La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos. 

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús definitiu previst. 

Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar retinguda, s'han de reblir aquestes 

cavitats amb material adequat. 

Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha d'utilitzar detonadors de microretard per a 

l'encesa. 

La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%. 

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser designat especialment per la DF. 

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, travaments dels cartutxos 

d'explosiu, etc. 

En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu 

adequat. 

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense pren dre precaucions especials 

aprovades per la DF. 

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 

En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de 

cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la 

flama. 

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament. 

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega de les barrinades, si no ho autoritza 

explícitament la DF. 

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús a l'aire lliure. 

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al començament del cordó, amb el fons del 

mateix dirigit en el sentit de la detonació. 

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa persona que va preparar l'enceb. 

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama. 

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin espurnes o càrregues elèctriques en 

contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o 

les metxes. 

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament senyalitzada. 

Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos estan sota vigilància per mitjà 

d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar 

el tall i posar-se a resguard. 

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant especial atenció a la possible existència 

de barrinades fallides. 

En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells pugui provocar projeccions o 

caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF. 

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb l'autorització expressa de la DF i 

seguint les seves indicacions. 

La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la 

meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer. 

S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys detonacions que barrinades, no 

es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 

Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de neutralitzar el més aviat possible seguint 

les indicacions de la DF. 

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents estranyes. No s'han d'encebar explosius 

ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin tempestes. 

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No poden estar en contacte amb 

elements metàl·lics. 
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Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser disparats amb seguretat. 

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a l'accionament de l'explosor. 

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha de tenir sempre les manetes del 

explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser homologats. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats 

abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els 

treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de 

les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la 

seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, 

entibacions i voladures. 

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras 

de carreteras y puentes (PG 3/75). 

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos 

IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos 

IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

 

\ 

 

G222               EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS                                                                                           

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de 

forma contínua o realitzades per dames. 

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra 

Excavacions amb explosius: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 

- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 

- Càrrega i encesa de les barrinades 

- Control posterior a l'explosió de les barrinades 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense 

rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb 

màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del 

formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
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Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara 

roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament 

homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu 

plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els 

treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 

construcció. 

 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos. 

 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 

No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa d'execució proposat pel contractista, 

justificat amb els corresponents assaigs. 

El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim: 

- Maquinària i mètode de perforació 

- Llargària màxima de perforació 

- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades 

- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 

- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 

- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 

- Tipus d'explosor 

- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 

- Mesures de seguretat per l'obra i tercers 

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors. 

La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus d'estructures properes i la separació 

entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons 

el que determina la UNE 22381. 

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 22381 en funció del tipus d'estructura 

existent en les proximitats, classificada segons els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma. 

Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de seguretat necessàries. 

L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fan 

aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa de voladures. 

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, detonadors i explosius, s'han de regir per 

les disposicions vigents, complementades amb les instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb explosius. 

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les descàrregues amb prou antelació per a 

evitar possibles accidents. 

La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos. 

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús definitiu previst. 

Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar retinguda, s'han de reblir aquestes 

cavitats amb material adequat. 

Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha d'utilitzar detonadors de microretard per a 

l'encesa. 

La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%. 

Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap a l'exterior. 

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser designat especialment per la DF. 

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, travaments dels cartutxos 

d'explosiu, etc. 

En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu 

adequat. 

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense pren dre precaucions especials 

aprovades per la DF. 

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 

En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de 

cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la 

flama. 

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament. 

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega de les barrinades, si no ho autoritza 

explícitament la DF. 

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús a l'aire lliure. 

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al començament del cordó, amb el fons del 

mateix dirigit en el sentit de la detonació. 

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa persona que va preparar l'enceb. 

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama. 

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin espurnes o càrregues elèctriques en 

contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o 

les metxes. 

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament senyalitzada. 
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Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos estan sota vigilància per mitjà 

d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar 

el tall i posar-se a resguard. 

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant especial atenció a la possible existència 

de barrinades fallides. 

En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells pugui provocar projeccions o 

caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF. 

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb l'autorització expressa de la DF i 

seguint les seves indicacions. 

La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la 

meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer. 

S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys detonacions que barrinades, no 

es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 

Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de neutralitzar el més aviat possible seguint 

les indicacions de la DF. 

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents estranyes. No s'han d'encebar explosius 

ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin tempestes. 

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No poden estar en contacte amb 

elements metàl·lics. 

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser disparats amb seguretat. 

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a l'accionament de l'explosor. 

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha de tenir sempre les manetes del 

explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser homologats. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats 

abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els 

treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de 

les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la 

seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, 

entibacions i voladures. 

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras 

de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos 

IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 
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G226               TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS                                                                                    

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la utilització de maquinària, 

amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres 

- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres 

- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament 

- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució de l'estesa 

- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 

- Compactació de les terres 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 

- Posada en obra en condicions acceptables 

- Estabilitat satisfactòria 

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a 

més el tolerable. 

No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 

1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals). 

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o amb qualsevol altre 

tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 

A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, i a més, també es podran fer servir els 

productes provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.  

Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons 

NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi 
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les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les 

condicions climàtiques i de nivells freàtics. 

S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 

3%. 

L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les 

que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel 

Director d'obra per a autoritzar el seu ús. 

Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades. 

No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2. 

Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 

Pendent transversal de cada tongada: 4% 

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 

- Fonament, nucli i zones exteriors: 

     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 

     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 

- Coronament: 

     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 

     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 

Grau de compactació: >= 95% PM 

Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 

Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 

- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 

- Nivells: 

     - Zones de vials:  ± 30 mm 

     - Resta de zones:  ± 50 mm 

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor): 

     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 

     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 

 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny i que ha estat buidada en 

l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 

El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 

En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de drenatge o estanquitat ho 

permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació 

de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% 

per a qualsevol zona de terraplè.  

En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% de matèria orgànica; per a un contingut 

superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra. 

Gruix: >= 1 m 

 

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 

En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 

compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  

La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de resistència, deformabilitat i posada 

en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 

L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 

Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran 

utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, 

depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, i les 

condicions climàtiques. 

S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència compresa 

entre el 1 i el 3%. 

La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància 

haurà d'estar entre: 

- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 

- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 

- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge i impermeabilització 

Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 

En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% de matèria orgànica per a la zona del 

nucli. 

 

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades 

com a mínim. 

En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport sigui l'adient per a l'esplanada 

prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 

No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials naturals o tractats, sempre que compleixin 

les condicions de capacitat de suport exigides. 

Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en sulfats solubles, la coronació hauria 

d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè. 

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% 

per a qualsevol zona de terraplè.  

En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica. 

 

PEDRAPLENS: 

El gruix màxim de les tongades, un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 cops la mida màxima de l'àrid. En tot cas, el 

gruix de la tongada haurà de ser sempre superior a 3/2 de la mida màxima del material a utilitzar. 

La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal al voltant del 4%, per a assegurar l'evacuació de les aigües sense 

perill d'erosió i evitar la concentració d'abocaments. 

S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es compactarà una franja de una amplada mínima de 2 metres 

des del canto del talús, en tongades més primes i mitjançant maquinària apropiada. No obstant, si el Contractista ho sol·licita, i ho 

aprova la DF, es podrà realitzar un altre mètode, en el que es dotarà al pedraplè d'un sobreample d'1 o 2 metres, que permetin operar 

amb la maquinària de compactació de manera que el pedraplè teòric quedi amb la compactació adequada. 

En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part mes baixa fins la part superior. Entre dues tongades 

successives cal que es compleixi que: 

I15/S85  < 5 

50/S50  < 25 
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essent Ix l'obertura del tamís per el X% en pes del material de la tongada inferior, i Sx l'obertura del tamís per el X% en pes del material 

de la tongada superior. 

Característiques del pedraplè: 

- Porositat del terraplè:  < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador) 

- Assentament produït per la última passada serà < 1% del gruix de la capa a compactar mesurat després de la primera passada 

- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):  els resultats a exigir en aquest assaig seran indicats en el  Projecte o pel Director de les 

obres. 

- Assaig de petjada (NLT 256):   

     - Zona de transició:  < 3 mm 

     - Per la resta:  < 5 mm 

Toleràncies de la superfície acabada: 

Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb estaques anivellades fins a precisió de centímetres, 

situades en l'eix i a banda i banda dels perfils transversals definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a trams de longitud inferior 

a 100 m, es calcularà la diferència entre les cotes reals dels punts controlats i els seus valors teòrics (plànols), considerant-se positives 

les diferencies de cota corresponents a punts situats per sobre de la superfície teòrica. Els valors extrems, màxim positiu (D) i màxim 

negatiu (d), han de complir les següents condicions: 

- Condició 1: (D+d)/2  <= E/5  (E = gruix de l'última tongada) 

- Condició 2: (-E/2)  <= (D+d)/ 2 

- Condició 3: (D-d)/ 2  < 5 cm  (nucli); < 3 cm  (zona de transició) 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, 

com a mínim: 

- Maquinària prevista 

- Sistemes de transport 

- Equip d'estesa i compactació 

- Procediment de compactació 

En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel contractista, estarà condicionada al resultat d'un 

assaig en obra, que ha de complir les condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 

Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també 

la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 

Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per estar el menor temps possible 

exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions. 

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mínim necessari per tal de suportar les 

càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de terres. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 

Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la posada en obra de les tongades, sempre i 

quan ho indiqui el Projecte. 

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior 

a la del terreny circumdant. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 

L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que garanteixin la unió amb 

el nou terraplé. 

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinària. 

El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT, considerant el tipus de material, 

el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra. 

Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme 

ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 

95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres 

procediments adients. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent 

més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 

La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels resultats del assaigs realitzats a 

l'obra. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 

Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del terraplè. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 

construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les 

instruccions de la DF. 

S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat 

per ORDEN FOM/1382/2002. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 

En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran les indicacions de la DF per 

tal de garantir la correcte estabilitat. 

El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de 

trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal 

procedir a la seva eliminació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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El control d'execució inclou les operacions següents: 

- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient. 

- Humectació o dessecació d'una tongada. 

- Control de compactació d'una tongada. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament patró o assentament corresponent a la compactació 

desitjada i del nombre de passades òptim de l'equip de compactació. 

Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del material estès, i la granulometria i densitat del material 

compactat. Es prendran mostres de volum no inferior a 4 m3 i s'efectuaran al menys, 10 assaigs de cada tipus. Per a obtenir les dades 

corresponents al material compactat, es realitzaran calicates de 4 m2 de superfície com a mínim, que afectaran a tot el gruix de la 

tongada corresponent. Es realitzarà una inspecció visual de les parets de les calicates. 

Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de l'amplada de les mateixes. 

Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o fracció diària compactada: 

- Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 103) 

- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134) 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos definits als plànols. 

A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement repartits 

en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS: 

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per partícules d'una grandària que pugui afectar a la 

representativitat de l'assaig. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importància fonamental en el control dels 

terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls 

amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec de 

condicions. 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, 

en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no 

podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 

En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, s'ha 

de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 

comprovació de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost els errors que 

s'hagin produït. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PEDRAPLENS: 

Els resultats de les mesures s'interpretaran subjectivament i amb amplia tolerància. La DF decidirà si aprovar, modificar o rebutjar el 

mètode de treball. 

La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu suficient per replantejar el mètode de treball. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compleix les condicions del plec i els criteris fixats al tram de prova. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

PEDRAPLENS: 

Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'última tongada executada i es construirà una altra de gruix adequat. 

Si no es compleix la condició 2, s'executarà una nova tongada de gruix adequat. 

Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegirà una capa d'anivellació amb un gruix mínim no inferior a 15 cm sobre el nucli, o a 10 

cm sobre la zona de transició, constituïda per material granular ben graduat, de característiques mecàniques no inferiors a les del 

material del pedraplè, i amb una mida màxima de 900 mm. 

 

\ 

 

G22D               ESBROSSADA DEL TERRENY                                                                                                           

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar l'execució de l'obra (brossa, arrels, runa, 

plantes, etc.), amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s'han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície resultant ha de ser l'adequada per al desenvolupament de treballs posteriors. 

No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de l'esplanada, fora d'aquest àmbit les soques 

i arrels poden quedar tallades a ras de sòl. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de 

la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu defecte, l'especificat per la DF. Només en els 

casos en que la qualitat de la capa inferior aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no 

es retirarà. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i 

de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació 

en obra, etc.). 

Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no han de patir cap desperfecte. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, 

la DF. 

La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per 

sobre desprès de ser retirada. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 

Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb les precaucions necessàries per tal de no 

perjudicar els elements de l'entorn. 

En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa ha de barrejar-se amb el sòl, de manera 

que no quedin buits. Per sobre de la capa superior s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, compactada. No 

s'han d'enterrar materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 

construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

\ 

 

G3                 FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ                                                                                                    

G32                MURS DE CONTENCIÓ                                                                                                                

G325               FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ                                                                                               

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó 

lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des 

de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Murs de contenció 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la 

durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre 

elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, 

etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

 

MURS DE CONTENCIÓ: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 

- Distància entre junts: ± 200 mm 

- Amplària dels junts: ± 5 mm 

- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 

     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 

     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 

- Gruix (e): 

     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 

     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 

     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 

- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 

- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm 

- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan e s prevegi que durant les 48 h 

següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. For a d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització 

de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 

assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
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La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles 

d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per 

aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats 

i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es 

proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. 

Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó 

mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 

s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

 

MURS DE CONTENCIÓ: 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que el formigó de 

l'element hagi assentat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 

expressament per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada 

d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes 

les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el 

formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element 

construït de l'EHE-08. 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat 

prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 

càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En 

aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió 

la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, 

ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 

característiques de l'element formigonat. 

 

\ 

 

G32B               ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ                                                                                                

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en 

formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 

existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures pels elements següents: 
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- Fonaments 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres 

no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, 

al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin 

recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el 

formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una 

resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui 

superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de 

lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 

36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels 

diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de la EHE amb els procediments descrits en la 

UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del 

fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de la EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 

compactació del formigó. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 

determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, 

segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir 

els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir 

les prescripcions de la EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

       (on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 

formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular 

equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 

mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més 

gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge 

(Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de la EHE. 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE) 

Llargària de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut 

de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels 

separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de la EHE. 

Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 

metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord 

amb la normativa vigent. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de 

barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 

     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

     - Rectitud. 

     - Lligams entre les barres. 

     - Rigidesa del conjunt. 

     - Netedat dels elements. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon 

sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 

\ 

 

G3C                LLOSES                                                                                                                           

G3C5               FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS                                                                                             

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó 

lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des 

de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Lloses de fonament 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la 

durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre 

elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, 

etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

 

LLOSES DE FONAMENTACIÓ: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 

- Nivells: ± 20 mm 
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- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan e s prevegi que durant les 48 h 

següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. For a d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització 

de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 

assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 

La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles 

d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per 

aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats 

i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es 

proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. 

Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó 

mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 

s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT: 

No es necessari la compactació del formigó. 

 

LLOSES DE FONAMENTACIÓ: 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 

expressament per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada 

d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes 

les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el 

formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element 

construït de l'EHE-08. 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat 

prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 

càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En 

aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió 

la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, 

ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 

característiques de l'element formigonat. 

 

\ 

 

G3CB               ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS                                                                                              

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en 

formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 

existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures pels elements següents: 

- Fonaments 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres 

no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, 

al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin 

recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el 

formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una 

resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui 

superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de 

lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 

36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels 

diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de la EHE amb els procediments descrits en la 

UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del 

fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de la EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 

compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap 

cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 

determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, 

segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir 

els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir 

les prescripcions de la EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

       (on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 

formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular 

equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més 

gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 



                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Doc. núm.: 3 - PLEC DE CONDICIONS 

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS, 1a FASE 268 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge 

(Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de la EHE. 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE) 

Llargària de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut 

de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels 

separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de la EHE. 

Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 

metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord 

amb la normativa vigent. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de 

barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 

     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

     - Rectitud. 

     - Lligams entre les barres. 

     - Rigidesa del conjunt. 

     - Netedat dels elements. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon 

sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 

\ 
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G44                ESTRUCTURES D'ACER                                                                                                               

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Pilars 

- Elements d'ancoratge 

- Bigues 

- Biguetes 

- Corretges 

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o 

S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, 

S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-

1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2 

S'han considerat els acabats superficials següents: 

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
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- Col·locació amb soldadura 

- Col·locació amb cargols 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i nivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DF encara que 

suposin un increment de les característiques mecàniques. 

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de 

correspondre amb les indicacions de la DT. 

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca no ha 

d'estar feta amb entalladura cisellada. 

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament de la 

seva forma. 

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han 

d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 

 

PILARS: 

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es suficient que estigui neta de pols, oli, 

greixos i pellofa de laminació. 

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o formigó fi. 

Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i de qualsevol material 

contaminant. 

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert. 

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1 

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi 

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. 

 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d'acord amb la UNE-EN ISO 898-1. 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions 

del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin d'aplicació. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el 

muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la 

part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels 

cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 

     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 

     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 

- Diàmetre dels forats: 

     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A 

     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 

- Posició dels forats: 

     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A 

     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3 

 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la 

del material base. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els 

treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els desperfectes 

superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció. 

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha 

de reparar fins que sigui conforme. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al 

seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma que no 

es produeixi acumulació d'aigua. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment. 
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Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de muntatge i els 

efectes de les càrregues de vent. 

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge permeti que 

puguin ser retirats de forma segura. 

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni disminueixin la 

seva capacitat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària. 

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o sobrecarregada 

permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge. 

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el cargolament. 

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i unida 

provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de reparar 

amb procediments adequats. 

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a 

mínim, 10 mm de galvanització intacta. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la 

inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de la UNE-ENV 

1090-2. 

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-3. 

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-4. 

 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat 

equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en 

obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de 

les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al “collat a tocar” sense 

sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és 

necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense 

pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de control del parell torsor 

- Mètode del gir de femella 

- Mètode de l'indicador directe de tensió 

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la preparació i 

fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 

 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc d'espàrrecs 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls de 

les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, l'ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a evitar 

l'esquinçament laminar. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1. 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que 

supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan 

lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o 

perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de 

punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les 

toleràncies establertes. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que 

no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de 

considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres 

d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 per a obres d'enginyeria civil. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS 

AUXILIARS: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
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Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Acero DB-SE-A 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 

 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Es demanarà al taller de fabricació la certificació d'haver realitzat l'adequat control dimensional dels perfils i altres elements utilitzats 

en la construcció de les peces d'estructura. 

- En perfils conformats i buits, control dimensional del subministra del taller. Sobre un 10% de les peces rebudes de taller, es farà una 

mesura de la longitud i de la fletxa. 

- Recepció i aprovació del pla de muntatge del contractista. 

- Control geomètric de l'element acabat. Mesura del desplom i fletxa d'un 10% dels elements verticals i d'un 10% de les bigues. Així 

mateix sobre un 10% dels elements estructurals muntats en obra, es farà una mesura de les dimensions principals. 

 

UNIONS SOLDADES: 

- Examen de la qualificació dels soldadors que intervinguin:  

     - Els soldadors tenen que estar certificats per un organisme acreditat i qualificar-se d'acord amb la norma UNE-EN 287-1 

     - Cada tipus de soldadura necessita una qualificació especifica de soldador  

- Inspecció del equips de soldatge. Recepció dels corresponents certificats d'homologació: 

     - Els components a soldar tenen que estar correctament col·locats i fixes mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, 

però no mitjançant soldadures addicionals, i tenen que ser accessibles per el soldador. 

     - Es comprovarà que les dimensions finals estan dins de les toleràncies admissibles. 

- Inspecció visual de les superfícies d'acer que s'han de soldar: 

     - Les superfícies i vores tenen que ser els apropiats pel procés que s'utilitzi i estar lliures de fissures, entalladures, materials que 

afecten al procés o qualitat de les soldadures i humitat. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 0,1 per 

mil en longituds majors. 

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les seccions 

extremes materialitzada amb un filferro tesat. 

 

UNIONS SOLDADES: 

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i dels 

anàlisis anteriors. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

- El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 

- Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més, 

s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 

correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

 

UNIONS SOLDADES: 

- Tots els soldadors que intervinguin en algun moment en la preparació o construcció de l'estructura, han de tenir el corresponent 

certificat d'homologació personal. 

- Els procediments de soldadura utilitzats en les diverses fases de l'obra, han de tenir els corresponents certificats d'homologació. 

- La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà d'acord amb 

les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 

conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

 

UNIONS SOLDADES: 

- Inspecció visual de totes les unions soldades realitzades a l'obra i d'un 50% de les realitzades a taller, amb observació de: 

     - Característiques geomètriques. 

     - Presència d'escòria. 

     - Defectes visibles. 

- En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 

conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

- Examen no destructiu d'un 10% de les soldadures realitzades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 13018, i per assaig mitjançant 

partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes 

UNE EN 1291 i UNE EN 1289 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

UNIONS SOLDADES: 

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 

 

\ 

 

G7                 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS                                                                             

G78                IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS                                                                                          

G781               PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENTS VERTICALS, AMB EMULSIONS BITUMINOSES                                                           

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançan l'aplicació d'un producte 

líquid. 
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S'han considerat els materials següents: 

- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície 

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF. 

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cococons sense reblir ni fissures). 

Ha de tenir la dotació prevista. 

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o en el seu defecte, les 

especifcades per la DF. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de partícules, residus oliosos i 

antiadherents. 

S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 

S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa de l'aire, indicats per el fabricant. 

Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. 

El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària. 

La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat. 

El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l'adherència del producte. 

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca. 

Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel fabricant. 

El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Salubridad DB-HS. 

 

IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg. 

- Observació de l'aspecte de la superfície acabada. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Cal intensificar la inspecció  en els punts singulars, com ara junts, cantonades, etc... 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

L'execució del reg s'ha d'ajustar al previst en el Plec de Condicions Tècniques. 

 

\ 

 

G7C                AÏLLAMENTS TÈRMICS I AÏLLAMENTS ACÚSTICS                                                                                         

G7C2               AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ                                                                                             

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials. 

S'han considerat els materials següents: 

- Plaques de poliestirè extruït 

- Plaques de poliestirè expandit 

- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb adhesiu 

- Amb morter adhesiu 

- Fixades mecànicament 

- Amb emulsió bituminosa 

- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic 

- Sense adherir 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 

- Preparació de l'element (retalls, etc.) 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 

En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. 

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 

Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 
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S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 

El suport ha de ser net. 

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 

El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 

El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 

En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el 

desplacin. 

 

PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 

El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques que presentin danys deguts al transport. 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de les 

peces 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

\ 

 

G9                 FERMS I PAVIMENTS                                                                                                                

G92                SUBBASES                                                                                                                         

G921               SUBBASES DE TOT-U                                                                                                                

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta autoritzada legalment per el 

tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

La humitat òptima de compactació, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima 

obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

Grau de compactació: 

- Tot-u artificial: 

     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 

     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 

- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 

891/2004. 

Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 

- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 

- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 

- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 

- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 

Toleràncies d'execució: 

- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos 

- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 

- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i 

formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, 

s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central 

excepte en els casos que la DF autoritzi el contrari. 

En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
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El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que 

es superen els valors següents: 

- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 

- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per 

a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per aconseguir la densitat prescrita a l'apartat 

anterior. 

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no 

permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest 

incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de 

Carreteras. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres 

de grandària superior a l'admissible. 

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals 

com a màxim. 

- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució. 

- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de 

la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d'execució i control de la temperatura 

ambient. 

- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 

- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència de ruptura de peralt; comprovació de 

l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals. 

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330). 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement repartits 

en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF. 

No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les exigències del plec de 

condicions.  

S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan s'observi que es produeix 

segregació o contaminació del material. 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, 

en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, 

sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat. 

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es 

treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 

comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig. 

El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de 

condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.  

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.  

 

\ 

 

G9H                PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA                                                                                                   

G9H1               PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT                                                                                

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs el pols 

mineral) amb granulometria continua i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una 

pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 

- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Extensió de la mescla 

- Compactació de la mescla 
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- Execució de junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 

S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 

La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents: 

- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 

- Capes de gruix < 6 cm: 97%  

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els 

valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3. 

En capes de rodadura: 

- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada abans de la posada en servei de 

la capa:  >= 0,7 mm 

- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en servei la capa) 

Toleràncies d'execució: 

- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 

- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics 

- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF 

ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els 

equips proposats pel Contractista. 

Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació del 

lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de 

control. 

Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 

5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de 

gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. 

Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i 

formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, 

s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat en les taules 510.6, 513.8, 542.15 ó 

542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els 

articles 530 ó 531 del PG-3. 

Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els 

excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. 

S'ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua. El reg ha 

d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. 

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 542.4.3 del PG-3. 

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible, per 

franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 o amb superfícies per estendre superiors a 70000 

m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, 

evitant junts longitudinals. 

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara 

calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal. 

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 

arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb 

les toleràncies indicades. 

L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de fabricació de 

manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de 

l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar 

un junt transversal. 

On resulti impossible, a judici del Director d'Obra, l'ús de màquines estenedores, la mescla bituminosa en calent s'ha de poder posar en 

obra per altres procediments aprovats per aquest. S'ha de descarregar fora de la zona on s'hagi d'estendre i s'ha de distribuir en una 

capa uniforme i d'un gruix tal que, una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, 

amb les toleràncies indicades. 

L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 542.4.4 del PG-3. 

La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels resultats del tram de prova; s'ha de fer a la 

major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de 

la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la 

mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que assoleixi la densitat especificada. 

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, 

amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins que l'augment de la viscositat del betum contraresti una eventual tendència del 

cautxú a recuperar la seva forma, s'ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi 

de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.  

La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en 

compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim. 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la 

mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació 

estiguin nets i, si és precís, humits. 

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de 

l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 

A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de 

treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 

vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió 

suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els recolzaments necessaris per 

als elements de compactació. 

La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització 

de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que 

aquesta assoleixi la temperatura ambient. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la DT, per els 

gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de 

Carreteras. 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 

542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes 

y discontinuas. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans d'iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar: 

- La fórmula de treball 

- Els equips proposats per el contractista 

- La forma específica d'actuació dels equips 

- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 

En l'execució d'una capa: 

- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar en 

l'estenedora o equip de transferència 

- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 

12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor 

dels valors següents: 

     - 500 m de calçada 

     - 3.500 m2 de calçada 

     - la fracció construïda diàriament 

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 

- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de la UNE-EN 13108-20 

- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el valor mig dels 4 últims valors de densitat aparent 

obtinguts de les provetes del punt anterior 

- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les 

provetes 

- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 

- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 

- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 

- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels compactadors 

- La freqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 

- Nombre de passades de cada compactador 

- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5 per lot 

- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de 

la UNE-EN 13108-20 

- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI 

segons NLT 330, calculant un valor cada hm. En les capes de rodadura sha de comrpvar la regularitat superficial a més, abans de la 

recepció definitiva de les obres, en tota la llargària de l'obra 

En capes de rodadura, cal comprovar a més: 

- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de la capa, en 5 punts escollits 

aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim 

- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 meses de la posada en servei de la capa, en tota la 

llargària del lot 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

El lot de control definit en el procés d'execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o jornada diària) s'ha d'acceptar o rebutjar 

globalment.  

Les condicions d'acceptació són les següents: 

Densitat: 

- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada anteriorment; no més de 3 individus de la mostra assajada podran 

presentar resultats individuals que baixin de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s'ha 

de procedir de la següent manera: 

     - Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aixecar la capa de mescla bituminosa 

corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar per compte del Contractista; 

     - Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a 

la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 

Gruix: 

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 3 individus de la mostra assajada poden 

presentar resultats individuals que baixin del prescrit en més d'un 10%. 

Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir de la següent manera: 

     - Per capes de base: 

          - Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l'especificat abans, s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, 

pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi 

haguessin problemes de gàlib; 

          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l'especificat abans, i no existissin problemes d'entollament, s'ha de compensar el 

minvament de la capa amb el gruix addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista. 

     - Per capes intermèdies: 

          - Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de l'especificat abans, s'ha de rebutjar la capa, i el 

Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si 

no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures 

          - Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l'especificat abans, i no existissin problemes d'entollament, s'ha d'acceptar la 

capa amb una penalització econòmica del 10%. 

     - Per capes de rodadura: 

          - Si el gruix mig obtingut fos inferior a l'especificat s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa 

mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o 

sobrecàrregues en estructures 

Regularitat superficial: 

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, es procedirà de la següent manera: 

     - Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud del tram controlat o de la longitud total de l'obra per a 

capes de rodadura, s'ha d'estendre una nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que determini el DO a càrrec del Contractista; 

     - Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud del tram controlat o de la longitud total de l'obra, 

s'han de corregir els defectes de regularitat superficial mitjançant fressat a càrrec del Contractista. La localització dels esmentats 

defectes s'ha de fer sobre els perfils longitudinals obtinguts en l'auscultació per la determinació de la regularitat superficial. 

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, 

milloren els límits establerts, i compleixen amb els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar 

l'abonament de mescla bituminosa, segons l'establert en l'apartat 542.11 del PG 3: 

     - Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 542.20a 
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     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 542.20b 

Macrotextura superficial: 

- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar inferior al valor previst. No més d'un individu 

de la mostra assajada pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 

Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent 

manera: 

     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una 

nova capa de rodadura a càrrec del Contractista 

     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una 

penalització econòmica del 10% 

Resistència al lliscament: 

- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent 

manera: 

     - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre 

una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista. 

     - Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta superior al 90% del valor previst, s'aplicarà una 

penalització econòmica del 10% 

 

\ 

 

GG                 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES                                                                                                       

GG2                TUBS I CANALS                                                                                                                    

GG22               TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS                                                                                         

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 

S'han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Tubs col·locats encastats 

- Tubs col·locats sota paviment 

- Tubs col·locats sobre sostremort 

- Tubs col·locats al fons de la rasa 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- L'estesa, fixació o col·locació del tub 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 

 

ENCASTAT: 

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 

Recobriment de guix:  >= 1 cm 

 

SOBRE SOSTREMORT: 

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 

 

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 

 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecu tius:  <= 3 

Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 

Fondària de les rases:  >= 40 cm 

Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en 

general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles 

(pedra, runa, etc.) 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
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UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos 

curvables. 

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos 

flexibles. 

 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de tubos 

enterrados. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels 

conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

\ 

 

GG3                CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA                                                                                          

GG31               CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV                                                                                                      

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, 

amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus següents: 

  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines 

termoplàstiques , UNE 21123-4 

  - Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil 

(PVC), UNE 21123-2 

  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines 

termoplàstiques , UNE 21123-4 

  - Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 

21123-4 

  - Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), 

UNE 21123-2 

  - Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 

  - Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja 

de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

  - Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat superficialment 

- Col·locat en tub 

- Col·locat en canal o safata 

- Col·locat aeri 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 

recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m 

 

COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti perjudicada la 

coberta. 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la 

seva posició ha de ser la fixada al projecte. 

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 

Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han 

de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer 

galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes 

canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de 

fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir. 
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COL·LOCACIÓ AÈRIA: 

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un 

conductor de fase per a subjectar el cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant sense 

malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. 

Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en 

xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 

 

COL·LOCAT EN TUBS: 

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb 

un tub d'acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a 

l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels 

cables. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran 

politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure 

de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport. 

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua. 

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb 

conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal de no 

provocar tensions massa grans al conductor. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva 

coberta. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels 

reglaments d'aplicació. 

- Assaigs segons REBT. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 

quantificació dels mateixos. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte 

projecte. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

\ 

 

GG38               CONDUCTORS DE COURE NUS                                                                                                          

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat superficialment 

- En malla de connexió a terra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- L'estesa i empalmament 

- Connexionat a presa de terra 

 

CONDICIONS GENERALS: 
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Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, 

per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. 

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. 

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. 

Distància entre fixacions:  <= 75 cm 

 

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. 

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat 

de l'arqueta. 

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 

- Mesures de resistència de terra. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment  

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o 

tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

 

\ 

 

GH                 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT                                                                                                      

GHM                ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS                                                                                         

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components acoblats a aquests. 

S'han considerat els elements següents: 

- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó 

- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-

platina i porta, col·locat sobre dau de formigó. 

- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m 

de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i cargols. 

- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Suports verticals, ancorats al paviment: 

- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 

- L'hissat, fixació i anivellament 

- Connexionat a la xarxa 

Braç mural: 

- Fixació i anivellament 

- Connexionat a la xarxa 

Creueta: 

- Muntatge, fixació i anivellament 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

 

SUPORTS VERTICALS: 

S'ha d'instal·lar en posició vertical. 

Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 

La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 72-402. 

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 

- Posició:  ± 50 mm 

 

BRAÇ MURAL: 

El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 
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CREUETA: 

Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una brida(brida). 

La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta. 

L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa. 

L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres de diàmetre adequat a la creueta, just 

en el punt de subjecció del llum. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

 

SUPORTS VERTICALS: 

S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 

Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m. 

Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

SUPORTS VERTICALS: 

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero. 

 

\ 

 

GK                 INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS                                                                        

GK2                ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ                                                                               

GK21               REGULADORS DE PRESSIÓ                                                                                                            

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reguladors de pressió muntats entre tubs. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb connexions roscades 

- Amb connexions embridades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució 

- Prova de servei 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La instal·lació ha d'estar feta segons les recomanacions de la companyia subministradora, en lloc accessible, ventilat, i evitant el seu 

deteriorament. 

Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució. 

La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

La seva col·locació ha de ser vertical o horitzontal. 

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 50 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa. 

 

REGULADORS ROSCATS: 

S'ha de comprovar que les rosques estiguin en bon estat. 

 

REGULADORS EMBRIDATS: 

S'ha de comprovar que les brides, junts i cargols estiguin en bones condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 

UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. 

Parte 1: Generalidades. 

Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio público de Gases 

Combustibles. 

 

\ 

 

K                  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDIFICACIÓ                                                                        

KF                 TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUÏDS                                                                                           

KFA                TUBS DE PVC                                                                                                                      

KFA1               TUBS DE PVC A PRESSIÓ                                                                                                            

KFA1_01            TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, COL·LOCAT                                                                                                

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per a transport i distribució de fluids a pressió i col·locació 

d'accessoris en canalitzacions per a soterrar, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
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- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini 

d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Unió encolada 

- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat 

en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 

d'obra diferent. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en 

el règim hidràulic de la canonada. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris del material del tub, emmotllats per injecció i 

normalitzats. Les unions s'han de fer encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; segons correspongui al tipus d'unió 

definit per a la instal·lació. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs 

han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que 

passi per sota. 

 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. 

Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre 

ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

Distància entre suports: 

- Tubs PVC: 

+---------------------------------------+ 

¦  Diàmetre ¦Distància entre suports (m)¦ 

¦           ¦---------------------------¦ 

¦  nominal  ¦    trams   ¦    trams     ¦ 

¦   (mm)    ¦  verticals ¦ horitzontals ¦ 

¦-----------¦------------¦--------------¦ 

¦  16 - 20  ¦     1,1    ¦     0,7      ¦ 

¦  25 - 75  ¦     1,3    ¦     0,8      ¦ 

¦  90 - 110 ¦      2     ¦     0,8      ¦ 

¦ 125 - 200 ¦      2     ¦      1       ¦ 

¦ 250 - 500 ¦     2,5    ¦     1,2      ¦ 

+---------------------------------------+ 

 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra 

ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 

Gruix del llit de sorra: >= 10 cm 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm 

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de 

temperatura. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han 

d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de 

sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb 

les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la 

connexió. 

En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir. 

L'extrem recte del tub ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada. 

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats. 

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats 

produïts pel lubricant, l'adhesiu i el netejador que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unió. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap 

tipus de dissolvent. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 

 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als 

especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment 

per evitar el lliscament dels tubs. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 

assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha 

de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
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Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 

d'estanquitat segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels 

accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. 

 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels 

mateixos. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 

     - Suportació 

     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals d'evacuació 

     - Diàmetres 

     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 

     - Distància a altres elements i conduccions. 

     - Resistència al foc del material. 

     - Sectorització 

     - Elements, sifons i pericons. 

     - Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops 

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament i evacuació d'aigües pluvials segons document HS-5 

del Codi Tècnic de l'edificació. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, 

s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

 

\ 

 

KQ                 EQUIPAMENTS                                                                                                                      

KQN                ESCALES PREFABRICADES                                                                                                            

KQN2               ESCALES PREFABRICADES RECTES                                                                                                     

Especificación 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Escales metàl·liques prefabricades de trams rectes. 

S'han considerat els següents tipus d'escales: 

- Escales de gat amb pates encastats a l'obra amb morter de ciment 

- Escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d'acer 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En les escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d'acer: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i anivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

En les escales de gat 

- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 

- Col·locació dels graons amb morter 

 

ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA D'ACER: 

Ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 

Ha de quedar correctament aplomada i anivellada. 

La disposició dels diferents elements de l'escala, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions 

de la DT. 

Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han 

d'unir. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària de l'element: 

     - D'1 m, com a màxim:  ± 2 mm 

     - D'1 a 3 m:  ± 3 mm 

     - De 3 a 6 m:  ± 4 mm 

     - Tolerància total (suma de toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural):  <= 15 mm 

 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 
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La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió 

d'escòria o porus. 

La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures continues de penetració complerta. 

 

ESCALES DE GAT AMB PATES ENCASTATS A L'OBRA AMB MORTER DE CIMENT: 

El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret que l'hi dóna suport. 

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 

Llargària d'encastament:  >= 10 cm 

Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 

Distància vertical entre la trapa o finestra i l'últim graó:  25 cm 

Distància vertical entre el primer graó i el paviment:  50 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material. 

 

ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA D'ACER: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els 

treballs en obra. 

La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-

la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al 

seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix 

exactament amb la posició definitiva. 

Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb 

bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. 

Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons les 

especificacions de la DF, que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de 

pintura i la tercera, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc d'espàrrecs 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan 

lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o 

perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1. 

L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària mesurada en el sentit del recorregut de l'escala, executat segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Acero DB-SE-A 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 

 

 

 

 

 

Torelló, 7 de setembre de 2012 

 

 

 

 Els enginyer autors del projecte: 
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AMIDAMENTS 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

01 OBRA CIVIL

MOVIMENT DE TERRES01.01

CAPTACIÓ I CONDUCCIÓ01.01.01

G22D3011 m2 Esbrossada terreny ampl.>2m,+mitjans mec.,càrrega mec.

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càr-
rega mecànica sobre camió de les restes vegetals, inclou la tala
d'arbres i l'arrancada de soques, així com el transport fins a l'aboca-
dor autoritzat de residus 
Àmbit entorn captació 1 30,00 10,00 300,00ACT0010
Canonada DN1000, de pk0 a
pk735

1 735,00 15,00 11.025,00ACT0010

11.325,00

G222H243 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny roca,martell trenc.+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària,
en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavado-
ra i càrrega mecànica del material excavat
Reperfilat parets sèquia 1 80,00 0,50 40,00ACT0010
Fons sèquia 1 80,00 0,30 24,00ACT0010
Pous i arquetes 5 3,00 3,00 1,00 45,00 109,00ACT0010

109,00

G2224243 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny fluix,retro.gran+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària,
en terreny fluix, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del
material excavat sobre camió, inclou part proporcional d'excavació
de pous de registre

Captació 1 5,00 10,00 1,00 50,00ACT0010
CONDUCCIÓ DN1000ACT0010
Fons sèquia 1 735,00 2,50 0,50 918,75ACT0010
Marges laterals sèquia 2 735,00 0,20 1,50 441,00ACT0010
CONDUCCIÓ DN800 1 55,00 3,00 4,00 660,00ACT0010
SOBREEXCAVACIÓ ELEMENTS
ESPECIALS

ACT0010

Pous de registre 11 2,00 2,50 1,50 82,50ACT0010
Arqueta de buidat i sobreixidor 1 2,00 2,50 1,50 7,50ACT0010
Arqueta de derivació 1 5,00 2,50 1,50 18,75ACT0010

2.178,50

F2412063 m3 Transp.terres,reutilitz.obra,camió 12t,carreg.mec.,rec.<=2km

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un re-
corregut de fins a 2 km
A ZONA LATERAL SUD i EST DE
LA PARCEL·LA ETAP

ACT0010

Roca 1,3 109,00 141,70ACT0010
Terra 1,3 2.178,00 2.831,40ACT0010
Deducció material terraplè rasa tub
DN800

-1,3 577,50 -750,75ACT0010

2.222,35

G226Z001 m3 Estesa sòl procedent excavació propia obra, g<=50cm

Estesa de sòl procedent de la propia excavació de l'obra amb mit-
jans mecànics, amb capes no superiors a 50 cm per a terraplenat
de zones del costat de la parcel·la de l'ETAP, transport no inclòs

EN ZONA LATERAL EST
PARCEL·LA ETAP

ACT0010

Roca 1 109,00 109,00ACT0010
Terra 1 2.178,00 2.178,00ACT0010
Deducció terraplè rasa tub DN800 -1 577,50 -577,50ACT0010

1.709,50

Z228U005 m3 Replè de rases amb sauló

Replè de rases amb sorra vermella d'aportació exterior compacta-
da al 95% del Proctor modificat.
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

Canonada DN1000, de pk0 a
pk735

1 735,000 2,500 0,250 459,375ACT0010

Canonada DN800, de pk720 a
pk790

1 55,000 2,200 0,250 30,250ACT0010

Previsió 0,1 498,730 49,873ACT0010

539,50

F2A16000 m3 Subministr.material toler.aport.

Subministrament de material tolerable d'aportació exterior
PER TERRAPLENAT
CONDUCCIÓ

ACT0010

Canonada DN1000, de pk0 a
pk735

1 1.950,00 1.950,00ACT0010

1.950,00

Z228U135 m3 Replè de rases amb material tolerable ap.exterior o de la pròpia excavació

Rebliment i piconatge de la rasa al 90% del PM amb material tolera-
ble d'aprotació exterior o de la propia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm mitjançant retroexcavadora i corró vibrant
TERRAPLENAT CONDUCCIÓACT0010
Canonada DN1000, de pk0 a
pk720

1 1.950,00 1.950,00ACT0010

Canonada alimentació DN800, de
pk720 a pk780

1 55,00 3,00 4,00 660,00ACT0010

Deducció tub -1 60,00 0,95 -57,00ACT0010
Deducció sauló assentament -1 60,00 2,20 0,25 -33,00ACT0010

2.520,00

ETAP01.01.02

G2216101 m3 Excavació desmunt terra veget.,m.mec.,càrrega cam.

Excavació en zona de desmunt, d'una capa de 40 cm de terra vege-
tal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
SEGONS ANNEX CACT0010
Camí d'accés a l'ETAP 1 195,60 195,60ACT0010
Parcel·la àmbit ETAP 1 2.123,00 2.123,00ACT0010
Zona lateral EST (futura ampliació
EDAR)

1 1.496,80 1.496,80ACT0010

Zona lateral SUD (fins a camí
existent)

1 605,24 605,24ACT0010

4.420,64

G2211101 m3 Excavació desmunt terr.fluix,m.mec.,càrrega cam.

Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecà-
nics i càrrega sobre camió
SEGONS ANNEX CACT0010
Dipòsit d'aigua tractada 1 2.062,10 2.062,10ACT0010
Dipòsits de purgues i rentats i
dipòsit bombament capçalera

1 983,90 983,90ACT0010

3.046,00

F2A15000 m3 Subministr.material adeq.aport.

Subministrament de material adequat d'aportació exterior
SEGONS ANNEX CACT0010
Camí d'accés a l'ETAP 1 598,44 598,44ACT0010
Parcel·la àmbit ETAP 1 7.026,75 7.026,75ACT0010
Sobreexcavació dipòsits 1 1.383,00 1.383,00ACT0010
Replè pou bombeig aigües
residuals

1 23,50 23,50ACT0010

9.031,69

G2262111 m3 Estesa+picon.sòl adeq.obra,g<=25cm,98%,PM,corró,humect.

Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra o procedent de l'excava-
ció de la propia obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a mà-
xim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori auto-
propulsat, i amb necessitat d'humectació
SEGONS ANNEX C - Material
adequat

ACT0010

Camí d'accés a l'ETAP 1 598,44 598,44ACT0010
Parcel·la àmbit ETAP 1 7.026,75 7.026,75ACT0010
Sobrexcavació dipòsits 1 1.383,00 1.383,00 9.008,19ACT0010
SEGONS ANNEX C - Material
procedent de la propia excavació

ACT0010
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

Zona lateral SUD (fins camí
existent)

1 1.751,00 1.751,00ACT0010

10.759,19

G2224243 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny fluix,retro.gran+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària,
en terreny fluix, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del
material excavat sobre camió, inclou part proporcional d'excavació
de pous de registre

- XARXA AIGÜES PLUVIALSAct0010
BAIXANTS EDIFICI - Ø200Act0010
A pou 1 1 13,00 0,60 1,50 11,70Act0010
A pou 4 1 6,00 0,60 1,50 5,40Act0010
Entre pou 1 i 2 1 7,00 0,60 1,50 6,30Act0010
EMBORNALS I REIXES - Ø200Act0010
A pou 1 1 5,00 0,60 1,50 4,50Act0010

1 6,00 0,60 1,50 5,40Act0010
Entre pou 1 i 2 1 4,00 0,60 1,50 3,60Act0010
Entre pou 2 i 3 1 4,00 0,60 1,50 3,60Act0010
A pou 3 1 6,00 0,60 1,50 5,40Act0010
A pou 4 1 13,00 0,60 1,50 11,70Act0010
Entre pou 4 i 5 1 4,00 0,60 1,50 3,60Act0010
Entre pou 5 i 6 1 4,00 0,60 1,50 3,60Act0010
Entre pou 6 i 7 1 4,00 0,60 1,50 3,60Act0010
A pou 7 1 6,00 0,60 1,50 5,40Act0010

1 4,00 0,60 1,50 3,60Act0010
A pou 8 2 3,00 0,60 1,50 5,40Act0010
CUBETA FILTRES DE SORRA -
Ø200

Act0010

Permetre cubeta 1 10,00 0,60 1,50 9,00Act0010
1 10,00 0,60 1,50 9,00Act0010
1 4,00 0,60 1,50 3,60Act0010
1 10,00 0,60 1,50 9,00Act0010
1 17,00 0,60 1,50 15,30Act0010

Derivació a pou 2 1 5,00 0,60 1,50 4,50Act0010
Act0010

CLAVEGUERA - Ø400Act0010
Pou 1 a pou 2 1 37,50 1,00 1,80 67,50Act0010
Pou 2 a pou 3 1 37,50 1,00 1,80 67,50Act0010
Pou 4 a pou 5 1 16,50 1,00 1,80 29,70Act0010
Pou 5 a pou 6 1 21,00 1,00 1,80 37,80Act0010
Pou 6 a pou 7 1 37,50 1,00 1,80 67,50Act0010
Pou 3 a pou 8 1 19,00 1,00 1,80 34,20Act0010
Pou 7 a pou 8 1 19,00 1,00 1,80 34,20Act0010
Sobreixidor dipòsit (a pou 5) 1 4,00 1,00 1,80 7,20Act0010
CLAVEGUERA - Ø630Act0010
De pou 8 a sèquia 1 45,00 1,50 1,80 121,50Act0010
- AIGÜES RESIDUALSAct0010
Ø63 PEAD PE-100Act0010
Impulsió pou de bombeig 1 8,50 0,40 1,00 3,40Act0010
Ø200 CORRUGAT DOBLE CAPAAct0010
En façana lateral 1 8,50 0,60 1,50 7,65Act0010
D'arqueta de registre a pou
bombament

1 32,00 0,60 1,50 28,80Act0010

- AIGÜES DE PROCÉSAct0010
Ø200 CORRUGAT DOBLE CAPAAct0010
D'arqueta purgues filtres a tub
Ø500

1 3,00 0,60 1,50 2,70Act0010

Zona descàrrega hipoclorit sòdic 1 6,00 0,60 1,50 5,40Act0010
Zona descàrrega PAX-10 1 6,00 0,60 1,50 5,40Act0010

1 4,00 0,60 1,50 3,60Act0010
Ø500 CORRUGAT DOBLE CAPAAct0010
Desaigua sota cubeta filtres de
sorra

1 12,00 1,20 1,80 25,92Act0010

De pou de registre a dipòsit
purgues i rentats

1 30,00 1,20 1,80 64,80Act0010

Ø90 PEAD PE-100Act0010
Impulsió fangs a dipòsit purgues i
rentats

1 5,00 0,40 1,20 2,40Act0010

1 17,00 0,40 1,20 8,16Act0010
Ø125 PEAD PE-100Act0010
Impulsió dipòsit purgues i rentats a
EDAR

1 160,00 0,60 1,50 144,00Act0010

Baines tub precloració 1 4,00 0,60 1,00 2,40Act0010
Ø200 PEAD PE-100Act0010
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

Buidat de fons cambres a
bom.capçalera

1 13,00 0,60 1,00 7,80Act0010

Baina pas tub dosificació PAX i
desaigua vessament

1 2,00 0,60 1,00 1,20Act0010

1 3,00 0,60 1,00 1,80Act0010
Ø400 PEAD PE-100Act0010
Canonada enterrada emplenat
dipòsit

1 7,50 1,00 1,50 11,25Act0010

- SUBMINISTRAMENT AIGUA
POTABLE

Act0010

Ø50 PEAD PE-100 1 25,00 0,40 1,00 10,00Act0010
- AIRE COMPRIMIT + AIGUA
POTABLE

Act0010

Ø160 corrugat + Ø32 PEAD
PE-100

1 1,50 0,50 0,80 0,60Act0010

1 24,50 0,50 0,80 9,80Act0010
1 2,00 0,50 0,80 0,80Act0010
1 1,50 0,50 0,80 0,60Act0010

Ø32 PEAD PE-100 1 9,00 0,30 0,80 2,16Act0010
1 2,00 0,30 0,80 0,48Act0010
1 7,00 0,30 0,80 1,68Act0010
1 2,00 0,30 0,80 0,48Act0010
1 10,00 0,30 0,80 2,40Act0010

Dutxa i renta ulls descàrrega
PAX-10

1 12,00 0,30 0,80 2,88ACT0010

- SUBMINISTRAMENT ELÈCTRICAct0010
3 Ø160 corrugat 1 32,00 0,90 1,50 43,20Act0010
- ENLLUMENAT EXTERIORAct0010
PERIMETRE INSTAL·LACIÓ
FAROLES

Act0010

Ø90 corrugat 1 50,00 0,30 0,80 12,00Act0010
Ø90 corrugat 1 46,00 0,30 0,80 11,04Act0010
Ø90 corrugat 1 83,00 0,30 0,80 19,92Act0010
Ø90 corrugat 1 24,00 0,30 0,80 5,76Act0010
3 Ø90 corrugat 3 8,00 0,70 0,80 13,44Act0010
2 Ø90 corrugat 2 10,00 0,50 0,80 8,00Act0010
Ø90 corrugat 1 6,00 0,30 0,80 1,44Act0010
Ø90 corrugat 1 10,00 0,30 0,80 2,40Act0010
2 Ø90 corrugat 2 7,00 0,50 0,80 5,60Act0010
Ø90 corrugat 1 12,00 0,30 0,80 2,88Act0010
Deducció tubs enllumenat
paral·lels a escomesa BT

-1 10,00 0,30 0,80 -2,40Act0010

-1 12,00 0,30 0,80 -2,88Act0010
- DISTRIBUCIÓ BT EXTERIORAct0010
DE SALA QUADRES ELÈCTRICS
A ENTRADA PRINCIPAL

Act0010

3 Ø110 corrugats 1 32,00 0,70 0,80 17,92Act0010
DE SALA QUADRES ELÈCTRICS
A ARQUETA BT5

Act0010

5 Ø110 +1 Ø160 corrugats 1 2,00 0,80 0,80 1,28Act0010
D'ARQUETA BT5 A ARQUETA
BT6

Act0010

5 Ø110 +1 Ø160 corrugats 1 15,00 0,80 0,80 9,60Act0010
D'ARQUETA BT6 A ARQUETA
BT7

Act0010

5 Ø110 +1 Ø160 corrugats 1 22,00 0,80 0,80 14,08Act0010
D'ARQUETA BT7 A ARQUETA
BT8

Act0010

5 Ø110 +1 Ø160 corrugats 1 2,00 0,80 0,80 1,28Act0010
D'ARQUETA BT8 A ARQUETA
BT9

Act0010

5 Ø110 +1 Ø160 corrugats 1 10,00 0,80 0,80 6,40Act0010
D'ARQUETA BT9 A ARQUETA
BT10

Act0010

5 Ø110 +1 Ø160 corrugats 1 1,50 0,80 0,80 0,96Act0010
D'ARQUETA BT10 A ARQUETA
BT11

Act0010

5 Ø110 +1 Ø160 corrugats 1 7,00 0,80 0,80 4,48Act0010
D'ARQUETA BT11 A ARQUETA
BT12

Act0010

5 Ø110 +1 Ø160 corrugats 1 2,00 0,80 0,80 1,28Act0010
D'ARQUETA BT12 A ARQUETA
BT13

Act0010

5 Ø110 +1 Ø160 corrugats 1 12,00 0,80 0,80 7,68Act0010
D'ARQUETA BT13 A ARQUETA
BT15

Act0010
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2 Ø160 corrugats 1 17,00 0,60 0,80 8,16Act0010
D'ARQUETA BT15 A ARQUETA
DE DERIVACIÓ A ETAP

Act0010

2 Ø160 corrugats 1 40,00 0,60 0,80 19,20Act0010
D'ARQUETA BT11 A ARQUETA
BT14

Act0010

2 Ø160 corrugats 1 8,00 0,60 0,80 3,84Act0010
D'ARQUETA BT8 A ARQUETA
BT16

Act0010

5 Ø110 corrugats 1 7,50 0,80 0,80 4,80Act0010
D'ARQUETA BT16 A ARQUETA
BT17

Act0010

5 Ø110 corrugats 1 2,80 0,80 0,80 1,79Act0010
D'ARQUETA BT17 A ARQUETA
BT18

Act0010

5 Ø110 corrugats 1 16,50 0,80 0,80 10,56Act0010
-PREVISIÓ 1 50,00 1,00 1,50 75,00 1.267,57Act0010
-POU AIGÜES RESIDUALS 1 3,00 3,00 3,00 27,00Act0010

1.294,57

Z228U005 m3 Replè de rases amb sauló

Replè de rases amb sorra vermella d'aportació exterior compacta-
da al 95% del Proctor modificat.
- XARXA AIGÜES PLUVIALSAct0010
BAIXANTS EDIFICI - Ø200Act0010
A pou 1 1 13,000 0,600 0,500 3,900Act0010
A pou 4 1 6,000 0,600 0,500 1,800Act0010
Entre pou 1 i 2 1 7,000 0,600 0,500 2,100Act0010
Deducció tub Ø200 -0,0315 26,000 -0,819Act0010
EMBORNALS I REIXES - Ø200Act0010
A pou 1 1 5,000 0,600 0,500 1,500Act0010

1 6,000 0,600 0,500 1,800Act0010
Entre pou 1 i 2 1 4,000 0,600 0,500 1,200Act0010
Entre pou 2 i 3 1 4,000 0,600 0,500 1,200Act0010
A pou 3 1 6,000 0,600 0,500 1,800Act0010
A pou 4 1 13,000 0,600 0,500 3,900Act0010
Entre pou 4 i 5 1 4,000 0,600 0,500 1,200Act0010
Entre pou 5 i 6 1 4,000 0,600 0,500 1,200Act0010
Entre pou 6 i 7 1 4,000 0,600 0,500 1,200Act0010
A pou 7 1 6,000 0,600 0,500 1,800Act0010

1 4,000 0,600 0,500 1,200Act0010
A pou 8 2 3,000 0,600 0,500 1,800Act0010
Deducció tub Ø200 -0,0315 66,000 -2,079Act0010
CUBETA FILTRES DE SORRA -
Ø200

Act0010

Permetre cubeta 1 10,000 0,600 0,500 3,000Act0010
1 10,000 0,600 0,500 3,000Act0010
1 4,000 0,600 0,500 1,200Act0010
1 10,000 0,600 0,500 3,000Act0010
1 17,000 0,600 0,500 5,100Act0010

Derivació a pou 2 1 5,000 0,600 0,500 1,500Act0010
Deducció tub Ø200 -0,0315 56,000 -1,764Act0010
CLAVEGUERA - Ø400Act0010
Pou 1 a pou 2 1 37,500 1,000 1,000 37,500Act0010
Pou 2 a pou 3 1 37,500 1,000 1,000 37,500Act0010
Pou 4 a pou 5 1 16,500 1,000 1,000 16,500Act0010
Pou 5 a pou 6 1 21,000 1,000 1,000 21,000Act0010
Pou 6 a pou 7 1 37,500 1,000 1,000 37,500Act0010
Pou 3 a pou 8 1 19,000 1,000 1,000 19,000Act0010
Pou 7 a pou 8 1 19,000 1,000 1,000 19,000Act0010
Sobreixidor dipòsit (a pou 5) 1 4,000 1,000 1,000 4,000Act0010
Deducció tub Ø400 -0,126 192,000 -24,192Act0010
CLAVEGUERA - Ø630Act0010
De pou 8 a sèquia 1 45,000 1,500 1,200 81,000Act0010
Deducció tub Ø630 -0,312 45,000 -14,040Act0010
- AIGÜES RESIDUALSAct0010
Ø63 PEAD PE-100Act0010
Impulsió pou de bombeig 1 8,500 0,400 0,400 1,360Act0010
Ø200 CORRUGAT DOBLE CAPAAct0010
En façana lateral 1 8,500 0,600 0,500 2,550Act0010
D'arqueta de registre a pou
bombament

1 32,000 0,600 0,500 9,600Act0010

Deducció tub Ø200 -0,0315 40,500 -1,276Act0010
- AIGÜES DE PROCÉSAct0010
Ø200 CORRUGAT DOBLE CAPAAct0010
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D'arqueta purgues filtres a tub
Ø500

1 3,000 0,600 0,500 0,900Act0010

Zona descàrrega hipoclorit sòdic 1 6,000 0,600 0,500 1,800Act0010
Zona descàrrega PAX-10 1 6,000 0,600 0,500 1,800Act0010

1 4,000 0,600 0,500 1,200Act0010
Deducció tub Ø200 -0,0315 19,000 -0,599Act0010
Ø500 CORRUGAT DOBLE CAPAAct0010
Desaigua sota cubeta filtres de
sorra

1 12,000 1,200 0,900 12,960Act0010

De pou de registre a dipòsit
purgues i rentats

1 30,000 1,200 0,900 32,400Act0010

Deducció tub Ø500 -0,2 42,000 -8,400Act0010
Ø90 PEAD PE-100Act0010
Impulsió fangs a dipòsit purgues i
rentats

1 5,000 0,400 0,400 0,800Act0010

1 17,000 0,400 0,400 2,720Act0010
Ø125 PEAD PE-100Act0010
Impulsió dipòsit purgues i rentats a
EDAR

1 160,000 0,600 0,400 38,400Act0010

Baines tub precloració 1 4,000 0,600 0,400 0,960Act0010
Ø200 PEAD PE-100Act0010
Buidat de fons cambres a
bom.capçalera

1 13,000 0,600 0,500 3,900Act0010

Baina pas tub dosificació PAX i
desaigua vessament

1 2,000 0,600 0,500 0,600Act0010

1 3,000 0,600 0,500 0,900Act0010
Deducció tub Ø200 -0,0315 18,000 -0,567Act0010
Ø400 PEAD PE-100Act0010
Canonada enterrada emplenat
dipòsit

1 8,000 1,000 1,000 8,000Act0010

Deducció tub Ø400 -0,126 8,000 -1,008Act0010
- SUBMINISTRAMENT AIGUA
POTABLE

Act0010

Ø50 PEAD PE-100 1 25,000 0,400 0,400 4,000Act0010
- AIRE COMPRIMIT + AIGUA RECAct0010
Ø160 corrugat + Ø32 PEAD
PE-100

1 1,500 0,500 0,500 0,375Act0010

1 24,500 0,500 0,500 6,125Act0010
1 2,000 0,500 0,500 0,500Act0010
1 1,500 0,500 0,500 0,375Act0010

Ø32 PEAD PE-100 1 9,000 0,300 0,300 0,810Act0010
1 2,000 0,300 0,300 0,180Act0010
1 7,000 0,300 0,300 0,630Act0010
1 2,000 0,300 0,300 0,180Act0010
1 10,000 0,300 0,300 0,900Act0010

Dutxa i renta ulls descàrrega
PAX-10

1 12,000 0,300 0,300 1,080ACT0010

- SUBMINISTRAMENT ELÈCTRICAct0010
3 Ø160 corrugat 1 32,000 0,900 0,500 14,400Act0010
- ENLLUMENAT EXTERIORAct0010
PERIMETRE INSTAL·LACIÓ
FAROLES

Act0010

Ø90 corrugat 1 50,000 0,300 0,300 4,500Act0010
Ø90 corrugat 1 46,000 0,300 0,300 4,140Act0010
Ø90 corrugat 1 83,000 0,300 0,300 7,470Act0010
Ø90 corrugat 1 24,000 0,300 0,300 2,160Act0010
3 Ø90 corrugat 3 8,000 0,700 0,300 5,040Act0010
2 Ø90 corrugat 2 10,000 0,500 0,300 3,000Act0010
Ø90 corrugat 1 6,000 0,300 0,300 0,540Act0010
Ø90 corrugat 1 10,000 0,300 0,300 0,900Act0010
2 Ø90 corrugat 2 7,000 0,500 0,300 2,100Act0010
Ø90 corrugat 1 12,000 0,300 0,300 1,080Act0010
Deducció tubs enllumenat
paral·lels a escomesa BT

-1 10,000 0,300 0,300 -0,900Act0010

-1 12,000 0,300 0,300 -1,080Act0010
- DISTRIBUCIÓ BT EXTERIORAct0010
DE SALA QUADRES ELÈCTRICS
A ENTRADA PRINCIPAL

Act0010

3 Ø110 corrugats 1 32,000 0,700 0,500 11,200Act0010
DE SALA QUADRES ELÈCTRICS
A ARQUETA BT5

Act0010

5 Ø110 +1 Ø160 corrugats 1 2,000 0,800 0,700 1,120Act0010
D'ARQUETA BT5 A ARQUETA
BT6

Act0010

5 Ø110 +1 Ø160 corrugats 1 15,000 0,800 0,700 8,400Act0010

 Pàgina 6



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

D'ARQUETA BT6 A ARQUETA
BT7

Act0010

5 Ø110 +1 Ø160 corrugats 1 22,000 0,800 0,700 12,320Act0010
D'ARQUETA BT7 A ARQUETA
BT8

Act0010

5 Ø110 +1 Ø160 corrugats 1 2,000 0,800 0,700 1,120Act0010
D'ARQUETA BT8 A ARQUETA
BT9

Act0010

5 Ø110 +1 Ø160 corrugats 1 10,000 0,800 0,700 5,600Act0010
D'ARQUETA BT9 A ARQUETA
BT10

Act0010

5 Ø110 +1 Ø160 corrugats 1 1,500 0,800 0,700 0,840Act0010
D'ARQUETA BT10 A ARQUETA
BT11

Act0010

5 Ø110 +1 Ø160 corrugats 1 7,000 0,800 0,700 3,920Act0010
D'ARQUETA BT11 A ARQUETA
BT12

Act0010

5 Ø110 +1 Ø160 corrugats 1 2,000 0,800 0,700 1,120Act0010
D'ARQUETA BT12 A ARQUETA
BT13

Act0010

5 Ø110 +1 Ø160 corrugats 1 12,000 0,800 0,700 6,720Act0010
D'ARQUETA BT13 A ARQUETA
BT15

Act0010

2 Ø160 corrugats 1 17,000 0,600 0,500 5,100Act0010
D'ARQUETA BT15 A ARQUETA
DE DERIVACIÓ A ETAP

Act0010

2 Ø160 corrugats 1 40,000 0,600 0,500 12,000Act0010
D'ARQUETA BT11 A ARQUETA
BT14

Act0010

2 Ø160 corrugats 1 8,000 0,600 0,500 2,400Act0010
D'ARQUETA BT8 A ARQUETA
BT16

Act0010

5 Ø110 corrugats 1 7,500 0,800 0,700 4,200Act0010
D'ARQUETA BT16 A ARQUETA
BT17

Act0010

5 Ø110 corrugats 1 2,800 0,800 0,700 1,568Act0010
D'ARQUETA BT17 A ARQUETA
BT18

Act0010

5 Ø110 corrugats 1 16,500 0,800 0,700 9,240Act0010
-PREVISIÓ 1 50,000 1,000 0,800 40,000 568,879Act0010
BASE ASSENTAMENT CT 1 10,000 3,500 0,200 7,000Act0010

575,88

Z228U035 m3 Replè de rases amb material adequat

Rebliment i piconatge de la rasa amb material adequat d'aportació
exterior o bé de material acopiat a l'obra procedent de l'excavació
de les rases, en tongades de gruix fins a 25 cm mitjançant retroex-
cavadora. Inclou el transport dins l'obra i la càrrega del material
quant sigui necessari
Excavació de rases 1 1.267,570 1.267,570Act0010
Replè sauló rases -1 568,879 -568,879Act0010
Volum ocupat conduccions -1 54,744 -54,744ACT0010
Excavació pou bombeig 1 27,000 27,000Act0010
Deducció volum pou -1 3,500 -3,500Act0010

667,45

F2412063 m3 Transp.terres,reutilitz.obra,camió 12t,carreg.mec.,rec.<=2km

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un re-
corregut de fins a 2 km
Totalitat terra vegetal excavada 2 1,30 4.420,64 11.493,66ACT0010
Totalitat terres desmunt dipòsits 1 1,30 3.046,00 3.959,80 15.453,46ACT0010
SOBRANTS TERRES RASES
INSTAL·LACIONS

ACT0010

Volum ocupat sauló 1 1,30 568,88 739,54ACT0010
Volum deduït conduccions 1 1,30 54,74 71,16 810,70ACT0010

16.264,16

F242Z020 m3 Càrrega mec.terres,reutilitz.obra,dúmper

Càrrega amb mitjans mecànics de terres per a reutilitzar en obra,
amb dúmper
Totalitat terra vegetal excavada i
acopiada a l'obra

1 1,30 4.420,64 5.746,83ACT0010

5.746,83
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G226Z001 m3 Estesa sòl procedent excavació propia obra, g<=50cm

Estesa de sòl procedent de la propia excavació de l'obra amb mit-
jans mecànics, amb capes no superiors a 50 cm per a terraplenat
de zones del costat de la parcel·la de l'ETAP, transport no inclòs

Terra vegetal excavada i acopiada
a l'obra

1 4.020,64 4.020,64ACT0010

Terres procedents excavació
dipòsits

1 3.046,00 3.046,00ACT0010

Terres sobrants excavació rases
instal·lacions i pous

1 623,62 623,62ACT0010

Deducció estesa material zona
lateral SUD

-1 1.751,00 -1.751,00ACT0010

5.939,26

CAPTACIÓ I CONDUCCIÓ A ETAP01.02

CAPTACIÓ01.02.01

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió
Llosa 1 5,30 10,50 55,65ACT0010
Previsió 0,1 55,65 5,57ACT0010

61,22

G3C5Z6H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IV+Qb,bomba

Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba
Llosa fonament 1 5,30 10,50 0,40 22,26ACT0010
Previsió 0,05 20,00 1,00ACT0010

23,26

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàme-
tre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de lí-
mit elàstic >= 500 N/mm2
Llosa (quantia 32kg/m2) 1 5,30 10,50 32,00 1.780,80ACT0010

1.780,80

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa

Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou for-
mació d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el pro-
jecte.
Lateral llosa fonament 1 5,30 0,40 2,12ACT0010

2 10,50 0,40 8,40ACT0010

10,52

G325Z000 m3 Formigó p/estructura.,HA-30/B/20/IV+Qb,bomba

Formigó per a estructura (murs i lloses) HA-30/B/20/IV+Qb de con-
sistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba
Murs 1 5,30 2,35 0,50 6,23ACT0010

2 10,50 2,35 0,20 9,87 16,10ACT0010
Previsió 0,05 16,10 0,81ACT0010

16,91

G32B3101 kg Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mm

Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Arrencades mur (25kg/ml) 1 5,30 25,00 132,50ACT0010

2 10,50 25,00 525,00ACT0010
Murs (quantia 80kg/ml) 1 5,30 80,00 424,00ACT0010

2 10,50 80,00 1.680,00 2.761,50ACT0010
Previsió 0,05 2.761,50 138,08ACT0010

2.899,58

E32DFA06 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares i llosa

 Pàgina 8



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

h<=7m,formigó no vist

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, 
encofrats a dues cares i per a lloses encofrades, d'una alçària <= 7
m, per a formigó no vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, forats
i geometries vàries definides en el projecte.
Murs 2 5,30 2,35 24,91ACT0010

4 10,50 2,35 98,70 123,61ACT0010
Previsió 0,05 123,61 6,18ACT0010

129,79

G7811100 m2 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió
bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1
Mur 1 5,30 2,35 12,46ACT0010

2 10,50 2,35 49,35ACT0010

61,81

G3C5Z003 PA Segellat de dividals dels murs dels dipòsits

Segellat de dividals dels murs de la totalitat dels dipòsits que tin-
guin presència d'aigua amb morter especial hidrofug
Murets captació 0,25 0,25ACT0010

0,25

GB12Z1000 ml Barana alumini anod. h=1.000mm amb sócol, subministrament i col·

Subministrament i muntatge de barana d'alumini de protecció en
trams rectes de 1.100 mm d'alçada total formada per dos travesses
horitzontals d'alumini anoditzats de Ø40 mm i 3 mm d'espessor,
muntats de perfil d'alumini de 50x20 mm separats una distància mà-
xima de 1,5 m i rodapeu  d'alumini anoditzat de 150 mm d'alçada fi-
xat en els muntats mitjançant grapes. Els suports per l'anclatge en
el formigó serà de fosa d'alumini i els anclatges laterials d'alumini
extrussionat, en ambdos casos, els cargols seràn d'acer inoxidable
qualitat A-2
Perimetre cuberta captació 1 13,50 13,50Act0010

1 7,00 7,00Act0010
Perimetra mur-passera existent 1 20,70 20,70Act0010

1 6,00 6,00Act0010

47,20

G4R1Z00L ml Subministrament i col·locació marc acer inox. AISI-304 L 30x30x4

Subministrament i col·locació en obra de marc rectangular fabricat
a taller per la suportació de reixa de tràmex d'acer galvanitzat en
calent, format per a perfils tipus L laminat d'acer inox. AISI-304 de
30x30x4 soldat a taller. Inclou la soldadura de les potes, metàl·li-
ques d'acer inox. AISI-304 per a la formació d'ancoratges en lloses
de formigó 
Marc emparrillat passarel·la 1 4,25 4,25Act0010

4,25

ED5ZZ001 m2 Emparrillat tipus tramex acer galv. calent, pletines 30x2 mm i m

Subministrament i col·locació d'emparrillat tipus tràmex d'acer
S275JR soldada a taller mitjançant electrofusió i posterior galvanit-
zat en calent, formant per una malla de 30 x 30 mm aproximada-
ment de pletines verticals de 30 x 2 mm, 

Marc emparrillat passarel·la 2 1,00 1,00 2,00Act0010

2,00

12008101 PA Partida d'alçada a justificar per netejar i remodelar l'obra existent de captació

Partida alçada a justificar per netejar i remodelar l'obra existent de
captació

1 1,00ACT0010

1,00
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CONDUCCIÓ01.02.02

GD78U590 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000mm, classe C

Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000mm, classe C, de
base plana, unió endoll campana amb junta de goma estanca, se-
gons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i pe-
ces especials, col·locada en rasa i provada 

1 735,00 735,00ACT0010

735,00

GD78U560 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 800mm, classe C

Tub de formigó armat de diàmetre interior 800mm, classe C, de ba-
se plana, unió endoll campana amb junta de goma estanca, segons
norma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i peces es-
pecials, col·locada en rasa i provada 

1 67,00 67,00ACT0010

67,00

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió
Pous de registre 9 2,00 2,00 36,00ACT0010
Previsió 0,1 36,00 3,60ACT0010

39,60

FDDZ6DD4 u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas
D=600mm,D400,col.mort.

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abati-
ble i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 se-
gons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Pous de registre 9 9,00ACT0010

9,00

120081004 u Partida integre formació pou de registre formigó HA-30

Partida integre per la formació de pou de registre per a conducció
de DN100 de formigó prefabricat, que inclou: formació de llosa de
fonamentació de formigó HA-30 armada amb una graella de Ø12
cada 15 cm d'acer B500S, encofrat de murs perimetrals per la for-
mació de solera, formigonat de la solera amb formigó HA-30, forma-
ció de mitja canya interior i formació de llosa encofrada i armada a
doble cara amb Ø12 cada 10 cm d'acer B500S i formigonada amb
formigó HA-30, inclou la realització del treballs per deixar un regis-
tre de 60 m per la col·locació d'una tapa
Pous de registre 9 9,00ACT0010

9,00

120081005 u Partida integre formació arqueta derivació i sobreeixidor, segons plànol

Partida integre formació arqueta derivació i sobreeixidor, segons
plànol
Arqueta derivació i sobreeixidor 1 1,00ACT0010

1,00

120081006 u Partida integre formació arqueta derivació, segons plànol

Partida integre formació arqueta derivació, segons plànol
Arqueta derivació 1 1,00ACT0010

1,00
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

120081-BE
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CONSELL COMARCAL D'OSONA

BOMBAMENT DE CAPÇALERA I FILTRACIÓ01.03

FONAMENTS, MURS I ESTRUCTURA01.03.01

G3D1Z4J5 m Micropilons de 180mm de diàmetre amb entubació de diàmetre 88,9x7mm

Execució de micropilons de 180mm de diàmetre nominal i amb un
encastament mínim de 5m dins l'estrat resistent (roca), distribuits
segons s'indica als plànols, amb una càrrega màxima admissible
per micropilot de 44 tones. Amb armadura interna formada per una
tuberia tipus TM-80 de 88,9mm de diàmetre i 7mm de gruix (límit
elàstic>5620 kg/cm2, resistència a ruptura>6900kg/cm2, secció
19,18cm2 i càrrega 52 tones). El micropilot s'omplirà amb beurada
de ciment 42,5-SR de dosificació mínima 800kg/m3. S'inclou l'ex-
cés anormal de beurada així com el transport, emplaçament i prepa-
ració de la maquinària.

12 12,00 144,00ACT0010

144,00

X090239PA ut Placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm, sobre el micropilot

Subministrament i col·locació de placa metàl·lica rectangular de
200·200·20mm, amb forat de 91-92mm de diàmetre, soldada sobre
el tub TM-80 dels micropilots. Inclou treballs de preparació del mi-
cropilot, retirada de la beurada sobrant i tall del micropilot si cal.

12 12,000ACT0010

12,00

G921201L m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig

Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
98 % PM.

1 7,50 6,00 0,30 13,50ACT0010

13,50

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió

1 6,20 4,90 30,38ACT0010
Previsió 0,1 30,38 3,04ACT0010

33,42

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa

Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou for-
mació d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el pro-
jecte.
Lateral llosa fonament 2 6,20 0,50 6,20ACT0010

2 4,90 0,50 4,90ACT0010

11,10

G3C5Z6H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IV+Qb,bomba

Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba
Llosa fonament 1 6,20 4,90 0,50 15,19ACT0010
Previsió 0,05 15,19 0,76ACT0010

15,95

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàme-
tre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de lí-
mit elàstic >= 500 N/mm2
Llosa (quantia 38kg/m2) 1 6,20 4,90 38,00 1.154,44ACT0010
Creuetes(Quantia 22kg/ut) 12 22,00 264,00 1.418,44ACT0010
Previsió 0,05 1.418,44 70,92ACT0010

1.489,36

G325Z000 m3 Formigó p/estructura.,HA-30/B/20/IV+Qb,bomba

Formigó per a estructura (murs i lloses) HA-30/B/20/IV+Qb de con-
sistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba
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Murs 2 5,80 7,00 0,40 32,48ACT0010
2 3,70 7,00 0,40 20,72ACT0010
2 1,50 4,50 0,40 5,40ACT0010
1 1,60 4,50 0,40 2,88ACT0010

(base) 1 1,50 1,60 0,40 0,96ACT0010
Llosa superior 1 3,70 4,50 0,30 5,00ACT0010
Mur bomba-mescla 1 2,30 5,10 0,35 4,11 71,55ACT0010
Previsió 0,05 72,75 3,64ACT0010

75,19

G32B3101 kg Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mm

Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Arrencada mur (24kg/ml) 2 5,80 24,00 278,40ACT0010

2 3,70 24,00 177,60ACT0010
2 1,50 24,00 72,00ACT0010
1 1,60 24,00 38,40ACT0010
1 2,30 24,00 55,20ACT0010

Mur (280 kg/ml) 2 5,80 280,00 3.248,00ACT0010
2 3,70 280,00 2.072,00ACT0010

Mur arqueta (180kg/ml) 2 1,50 180,00 540,00ACT0010
1 1,60 180,00 288,00ACT0010

base (38kg/m2) 1 1,50 1,60 38,00 91,20ACT0010
Llosa superior (35kg/m2) 1 3,70 4,50 35,00 582,75ACT0010
Mur bomba-mescla (220kg/ml) 1 2,30 220,00 506,00 7.949,55ACT0010
Previsió 0,05 8.087,55 404,38ACT0010

8.353,93

E32DFA06 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares i llosa
h<=7m,formigó no vist

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, 
encofrats a dues cares i per a lloses encofrades, d'una alçària <= 7
m, per a formigó no vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, forats
i geometries vàries definides en el projecte.
Murs 4 5,80 7,00 162,40ACT0010

4 3,70 7,00 103,60ACT0010
4 1,50 4,50 27,00ACT0010
2 1,60 4,50 14,40ACT0010

(base) 1 1,50 1,60 2,40ACT0010
Llosa superior 1 3,70 4,50 16,65ACT0010

1 3,70 0,30 1,11ACT0010
1 0,80 0,30 0,24ACT0010
1 0,60 0,30 0,18ACT0010

Mur bomba-mescla 2 2,30 5,10 23,46ACT0010
2 0,35 5,10 3,57 355,01ACT0010

Previsió 0,05 362,96 18,15ACT0010

373,16

E7J1Z001 ml Junta hidroexp. perfil cautxú 10 x 20 mm p. junts de treball intern de formigó

Subministrament i col·locació de perfil hidoexpansiu a base de caut-
xú, de 10 x 20 mm de secció com a mínim, per al segellat de junts
de treball interns de formigó. Inlou la fixació del perfil de cautxú en
el formigó mitjançant masilla de poliuretà o bé amb claus d'acer ca-
da 20 cm, així com la formació dels solapaments de com a mínim
de 5 cm
Murs 4 5,800 23,200ACT0010

4 3,700 14,800ACT0010
4 1,500 6,000ACT0010
4 1,600 6,400ACT0010

50,40

G7811100 m2 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió
bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1
Mur 2 4,50 7,50 67,50ACT0010

2 5,80 7,50 87,00ACT0010
2 1,50 4,50 13,50ACT0010
1 1,60 4,50 7,20ACT0010
1 1,50 1,60 2,40ACT0010

177,60

G3C5Z003 PA Segellat de dividals dels murs dels dipòsits

 Pàgina 12



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

Segellat de dividals dels murs de la totalitat dels dipòsits que tin-
guin presència d'aigua amb morter especial hidrofug
Murs pou de bombeig capçalera 1 1,00ACT0010

1,00

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm

Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de
240 mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format
per un cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm
recoberta amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats
de 80 mm de longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra
de fàbrica. Inclou la col·locació amb morter sense retracció o amb
resines, cada 40 cm com a màxim, inclou formació de taladres en
mur de formigó
Accés pou de bombeig 18 18,00 18,00Act0010

18,00

G21YB220 u Perforació form.arm. passamur D<=200mm,g=30-40cm,broca diamant

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passa-
murs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret en-
tre 30 i 40 cm amb broca de diamant intercambiable pel pas d'ins-
tal·lacions, inclou el rejuntat o segellat amb morter sense retracció
del conducte col·locat
Entrada tub buidat de fons cambra
mescla i floculació

1 1,00Act0010

1,00

KY31Z001 u Passamur p. instal·lacions de PVC D=150mm,long.<=0,5 m

Col·locació de passamur amb tub de PVC de diàmetre 150mm i de
0,5 m de llargària, com a màxim, pel pas d'instal·lació, col·locat
dins d'encofrat per a mur de formigó "in-situ", inclou l'extracció del
mateix passamur de PVC i el rejuntat o segellat amb morter sense
retracció quant sigui necessari
Cablejat potència bombes 2 2,00Act0010
Cablejat manioba bombes 1 1,00Act0010

3,00

SERRALLERIA01.03.02

G4R1Z00L ml Subministrament i col·locació marc acer inox. AISI-304 L 30x30x4

Subministrament i col·locació en obra de marc rectangular fabricat
a taller per la suportació de reixa de tràmex d'acer galvanitzat en
calent, format per a perfils tipus L laminat d'acer inox. AISI-304 de
30x30x4 soldat a taller. Inclou la soldadura de les potes, metàl·li-
ques d'acer inox. AISI-304 per a la formació d'ancoratges en lloses
de formigó 
Obertura accés pou i extracció
bombes

2 3,80 7,60Act0010

2 1,90 3,80Act0010

11,40

ED5ZZ001 m2 Emparrillat tipus tramex acer galv. calent, pletines 30x2 mm i m

Subministrament i col·locació d'emparrillat tipus tràmex d'acer
S275JR soldada a taller mitjançant electrofusió i posterior galvanit-
zat en calent, formant per una malla de 30 x 30 mm aproximada-
ment de pletines verticals de 30 x 2 mm, 

Obertura accés pou i extracció
bombes

1 3,80 1,90 7,22Act0010

Act0010

7,22

G4R1Z001 kg Acer inox.austenític AISI 304,perf.lam. amb pletines, taller+col

Acer inoxidable austenític de designació AISI-304, per a estructu-
res, en perfils laminats tipus tipus H o I amb pletines d'acer inox. AI-
SI-304, treballat a taller i col·locat a l'obra, inclou part proporcionals
d'elements de fixació mitjançant tacs químics M16 d'acer inox. AI-
SI-304
HEA-100 2 1,80 60,12 16.70Act0010
Pletines 4 0,20 0,20 0,01 12,56 7850Act0010
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72,68

GB13Z1100 ml Barana alumini anod. h=1.100mm amb sócol, subministrament i col·

Subministrament i muntatge de barana d'alumini de protecció en
trams rectes de 1.100 mm d'alçada total formada per dos travesses
horitzontals d'alumini anoditzats de Ø40 mm i 3 mm d'espessor,
muntats de perfil d'alumini de 50x20 mm separats una distància mà-
xima de 1,5 m i rodapeu  d'alumini anoditzat de 150 mm d'alçada fi-
xat en els muntats mitjançant grapes. Els suports per l'anclatge en
el formigó serà de fosa d'alumini i els anclatges laterials d'alumini
extrussionat, en ambdos casos, els cargols seràn d'acer inoxidable
qualitat A-2
Protecció reixa automàtica 2 2,00 4,00Act0010

4,00

CAMBRES DE MESCLA I FLOCULACIÓ I DECANTADOR LAMEL·LAR01.04

FONAMENTS, MURS I ESTRUCTURA01.04.01

G3D1Z4J5 m Micropilons de 180mm de diàmetre amb entubació de diàmetre 88,9x7mm

Execució de micropilons de 180mm de diàmetre nominal i amb un
encastament mínim de 5m dins l'estrat resistent (roca), distribuits
segons s'indica als plànols, amb una càrrega màxima admissible
per micropilot de 44 tones. Amb armadura interna formada per una
tuberia tipus TM-80 de 88,9mm de diàmetre i 7mm de gruix (límit
elàstic>5620 kg/cm2, resistència a ruptura>6900kg/cm2, secció
19,18cm2 i càrrega 52 tones). El micropilot s'omplirà amb beurada
de ciment 42,5-SR de dosificació mínima 800kg/m3. S'inclou l'ex-
cés anormal de beurada així com el transport, emplaçament i prepa-
ració de la maquinària.
Pilotatges decantador 25 19,50 487,50ACT0010
Pilotatges mescla-floc. 19 19,50 370,50ACT0010

858,00

X090239PA ut Placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm, sobre el micropilot

Subministrament i col·locació de placa metàl·lica rectangular de
200·200·20mm, amb forat de 91-92mm de diàmetre, soldada sobre
el tub TM-80 dels micropilots. Inclou treballs de preparació del mi-
cropilot, retirada de la beurada sobrant i tall del micropilot si cal.
Pilotatges decantador 25 25,000ACT0010
Pilotatges mescla-floc. 19 19,000ACT0010

44,00

G921201L m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig

Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
98 % PM.

1 9,00 9,00 0,30 24,30ACT0010
1 10,50 6,50 0,30 20,48ACT0010
1 2,00 2,00 0,30 1,20ACT0010

45,98

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió
Llosa decantador 1 7,70 7,70 59,29ACT0010
Llosa mescla-floc. 1 7,20 5,20 37,44ACT0010

1 2,70 3,50 9,45ACT0010
Llosa arqueta 1 1,60 1,20 1,92 108,10ACT0010
Previsió 0,1 108,10 10,81ACT0010

118,91

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa

Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou for-
mació d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el pro-
jecte.
Lateral llosa fonament 1 7,70 0,50 3,85ACT0010

1 2,50 0,50 1,25ACT0010
1 2,00 0,50 1,00ACT0010
2 1,25 0,50 1,25ACT0010
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26,55

G3C5Z6H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IV+Qb,bomba

Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba
Llosa decantador 1 7,70 7,70 0,50 29,65ACT0010

-1 2,00 2,00 0,50 -2,00ACT0010
1 2,80 2,80 0,50 3,92ACT0010

Llosa mescla-floc. 1 7,20 5,20 0,50 18,72ACT0010
1 2,70 3,50 0,50 4,73ACT0010

Llosa arqueta 1 1,60 1,25 0,30 0,60 55,62ACT0010
Previsió 0,05 55,62 2,78ACT0010

58,40

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàme-
tre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de lí-
mit elàstic >= 500 N/mm2
Llosa (quantia 38kg/m2)ACT0010
Llosa decantador 1 7,70 7,70 38,00 2.253,02ACT0010

-1 2,00 2,00 38,00 -152,00ACT0010
1 2,80 2,80 38,00 297,92ACT0010

Llosa mescla-floc. 1 7,20 5,20 38,00 1.422,72ACT0010
1 2,70 3,50 38,00 359,10ACT0010

Llosa arqueta (quantia 22kg/m2) 1 1,60 1,25 22,00 44,00ACT0010
Creuetes(Quantia 22kg/ut) 45 22,00 990,00 5.214,76ACT0010
Previsió 0,05 5.214,76 260,74ACT0010

5.475,50

G325Z000 m3 Formigó p/estructura.,HA-30/B/20/IV+Qb,bomba

Formigó per a estructura (murs i lloses) HA-30/B/20/IV+Qb de con-
sistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba
DECANTADORACT0010
Mur fonament 2 2,80 1,25 0,40 2,80ACT0010

2 2,00 1,25 0,40 2,00ACT0010
Mur perimetre 2 7,30 6,40 0,40 37,38ACT0010

2 6,50 6,40 0,40 33,28ACT0010
Murets interior passarel·la 2 6,50 3,40 0,25 11,05ACT0010
Llosetes interior passarel·la 2 1,00 1,00 0,20 0,40ACT0010
Llosa superior passarel·la 1 6,50 1,00 0,25 1,63ACT0010

-2 2,25 1,00 0,25 -1,13ACT0010
Voladius laterals 2 6,50 0,40 0,25 1,30ACT0010
CANAL SORTIDA DECANTADORACT0010
Murs 1 7,30 1,90 0,20 2,77ACT0010

2 1,30 1,90 0,20 0,99ACT0010
Llosa 1 7,30 1,30 0,30 2,85ACT0010
CAMBRES MESCLA I
FLOCULACIÓ

ACT0010

Mur perimetre 2 7,50 6,40 0,40 38,40ACT0010
2 4,00 6,40 0,40 20,48ACT0010
1 2,30 7,30 0,40 6,72ACT0010

Mur arqueta 2 1,25 0,80 0,20 0,40ACT0010
1 1,20 0,80 0,20 0,19ACT0010

Lloses superiors passarel·les 1 4,00 1,20 0,25 1,20ACT0010
1 2,30 1,00 0,25 0,58ACT0010
1 1,00 0,65 0,25 0,16ACT0010

CANAL S. CAMBRA I CANAL E.
DECANTADOR

ACT0010

Mur intermig 1 4,00 2,20 0,20 1,76ACT0010
Murs laterals 2 2,40 2,20 0,40 4,22ACT0010
Llosa 1 2,40 4,80 0,40 4,61ACT0010
CANAL ENTRADA CAMBRES I
CAMBRA FILTRE DE FINS

1 4,80 2,40 0,40 4,61ACT0010

Murs 1 3,40 3,50 0,40 4,76ACT0010
1 3,40 1,50 0,40 2,04ACT0010
1 2,30 3,50 0,40 3,22ACT0010
1 2,25 1,50 0,40 1,35ACT0010

Llosa canal 1 2,30 1,00 0,40 0,92ACT0010
Llosa filtre de fins 1 2,00 1,00 0,40 0,80 191,74ACT0010
Previsió 0,05 191,74 9,59ACT0010

201,33

G32B3101 kg Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mm
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Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
DECANTADORACT0010
Mur fonament (quantia 35kg/m2) 2 2,80 1,25 35,00 245,00ACT0010

2 2,00 1,25 35,00 175,00ACT0010
Mur perimetre arrencada (quantia
44kg/ml)

2 7,30 44,00 642,40ACT0010

2 6,50 44,00 572,00ACT0010
Murs perimetrals (quantia
250kg/ml)

2 7,30 250,00 3.650,00ACT0010

2 6,50 250,00 3.250,00ACT0010
Reforç cantonada (quantia
150kg/ut)

4 150,00 600,00ACT0010

Murets interior passarel·la (quantia
17kg/m2)

2 6,50 3,40 17,00 751,40ACT0010

Llosetes interior passarel·la
(quantia 17kg/m2)

2 1,00 1,00 17,00 34,00ACT0010

Llosa superior passarel·la (quantia
17kg/m2)

1 6,50 1,50 17,00 165,75ACT0010

-2 2,25 1,50 17,00 -114,75ACT0010
Voladius laterals (quantia 25kg/m2) 2 6,50 0,40 25,00 130,00ACT0010
CANAL SORTIDA DECANTADORACT0010
Murs (quantia 17kg/m2) 1 7,30 1,90 17,00 235,79ACT0010

2 1,30 1,90 17,00 83,98ACT0010
Llosa (quantia 35kg/m2) 1 7,30 1,30 35,00 332,15ACT0010
CAMBRES MESCLA I
FLOCULACIÓ

ACT0010

Mur perimetre arrencada (24kg/ml) 2 7,50 24,00 360,00ACT0010
2 4,00 24,00 192,00ACT0010
1 2,30 24,00 55,20ACT0010

Mur perimetre (250-265kg/ml) 2 7,50 250,00 3.750,00ACT0010
2 4,00 250,00 2.000,00ACT0010
1 2,30 265,00 609,50ACT0010

Reforç cantonada (150kg/ut) 6 150,00 900,00ACT0010
Mur arqueta (17kg/m2) 2 1,25 0,80 17,00 34,00ACT0010

1 1,20 0,80 17,00 16,32ACT0010
Lloses superiors passarel·les
(17kg/m2)

1 4,00 1,20 17,00 81,60ACT0010

1 2,30 1,00 17,00 39,10ACT0010
1 1,00 0,65 17,00 11,05ACT0010

CANAL S. CAMBRA I CANAL E.
DECANTADOR (17-35kg/m2)

ACT0010

Mur intermig 1 4,00 2,20 17,00 149,60ACT0010
Murs laterals 1 2,40 2,20 35,00 184,80ACT0010
Llosa 1 2,40 4,80 35,00 403,20ACT0010
CANAL ENTRADA CAMBRES I
CAMBRA FILTRE FINS (35kg/m2)

ACT0010

Murs 1 4,80 2,40 35,00 403,20ACT0010
2 3,40 3,50 35,00 833,00ACT0010
1 3,40 1,50 35,00 178,50ACT0010
1 2,30 3,50 35,00 281,75ACT0010
1 2,25 1,50 35,00 118,13ACT0010

Llosa canal 1 2,30 1,00 35,00 80,50ACT0010
Llosa filtre de fins 1 2,00 1,00 35,00 70,00 21.504,17ACT0010
Previsió 0,05 21.504,17 1.075,21ACT0010

22.579,38

E32DFA16 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares i
llosa,h<=7,5 m,formigó vist

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares i per a lloses encofrades, d'una alçària
<=7,5  m, per a formigó vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, fo-
rats i geometries vàries definides en el projecte.
DECANTADORACT0010
Mur fonament 4 2,80 1,25 14,00ACT0010

4 2,00 1,25 10,00ACT0010
Mur perimetre 4 7,30 6,40 186,88ACT0010

4 6,50 6,40 166,40ACT0010
Murets interior 4 6,50 3,40 88,40ACT0010
Llosetes interior passarel·la 2 1,00 1,00 2,00ACT0010

2 1,00 0,20 0,40ACT0010
Llosa interior passarel·la 1 6,50 1,00 6,50ACT0010

-2 2,25 1,00 -4,50ACT0010
2 1,00 0,25 0,50ACT0010
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Voladiu laterals 2 6,50 0,35 4,55ACT0010
2 6,50 0,25 3,25ACT0010

CANAL SORTIDA DECANTADORACT0010
Murs 2 7,30 1,90 27,74ACT0010

4 1,30 1,90 9,88ACT0010
Llosa 1 7,30 1,30 9,49ACT0010

2 1,30 0,40 1,04ACT0010
1 7,30 0,40 2,92ACT0010

CAMBRES MESCLA I
FLOCULACIÓ

ACT0010

Mur perimetre 4 7,50 6,40 192,00ACT0010
4 4,00 6,40 102,40ACT0010
2 2,30 7,30 33,58ACT0010

Mur arqueta 4 1,25 0,80 4,00ACT0010
2 1,20 0,80 1,92ACT0010

Lloses superiors passarel·les 1 4,00 1,20 4,80ACT0010
2 4,00 0,25 2,00ACT0010
1 2,30 1,00 2,30ACT0010
1 1,00 1,00 1,00ACT0010
1 2,30 0,25 0,58ACT0010
1 1,80 0,25 0,45ACT0010

CANAL S. CAMBRA I CANAL E.
DECANTADOR

ACT0010

Mur intermig 2 4,00 2,20 17,60ACT0010
Murs laterals 4 2,40 2,20 21,12ACT0010
Llosa 1 4,80 2,40 11,52ACT0010

2 2,40 0,40 1,92ACT0010
CANAL ENTRADA CAMBRES I
CAMBRA FILTRES DE FINS

ACT0010

Murs 2 3,40 3,50 23,80ACT0010
2 3,40 1,50 10,20ACT0010
2 2,30 3,50 16,10ACT0010
2 2,25 1,50 6,75ACT0010

Llosa canal 1 2,30 1,00 2,30ACT0010
1 2,30 0,40 0,92ACT0010

Llosa filtre de fins 1 2,00 1,00 2,00ACT0010
1 2,00 0,40 0,80 989,51ACT0010

Previsió 0,05 989,51 49,48ACT0010

1.038,99

G3C5Z100 m3 Formigó HM-30/B/20/IV+Qb,bomba

Formigó per a bancades, recrescuts, HM-30/B/20/IV+Qb, de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

Decantador (cono) 1 2,00 2,00 1,25 5,00ACT0010
-1 3,14 0,36 1,25 -1,41ACT0010

Decantador (cilindre) 1 6,50 6,50 3,05 128,86ACT0010
-1 3,14 9,00 3,05 -86,19ACT0010

Decantador (llosa) 0,5 1,00 1,00 1,00 0,50ACT0010
Mescla 2 1,00 0,45 1,10 0,99 47,75ACT0010
Previsió 0,05 47,75 2,39ACT0010

50,14

G32DZ215 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat taulers fenolic de forma coral. encofr.1
cara,h<=5m,form.vist

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb taulers fenòlics, per a murs de contenció de
base corva encofrat a una cara, per a una alçària de treball < 6 m,
per a deixar el formigó vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, fo-
rats i geometries vàries definides en el projecte.
Decantador (cilindre) 2 3,14 3,00 3,05 57,46ACT0010
Decantador (cono) 2 3,14 0,70 1,50 6,59ACT0010
Mescla 2 0,50 1,10 1,10ACT0010

4 0,70 1,10 3,08 68,23ACT0010
Previsió 0,05 68,23 3,41ACT0010

71,64

E7J1Z001 ml Junta hidroexp. perfil cautxú 10 x 20 mm p. junts de treball intern de formigó

Subministrament i col·locació de perfil hidoexpansiu a base de caut-
xú, de 10 x 20 mm de secció com a mínim, per al segellat de junts
de treball interns de formigó. Inlou la fixació del perfil de cautxú en
el formigó mitjançant masilla de poliuretà o bé amb claus d'acer ca-
da 20 cm, així com la formació dels solapaments de com a mínim
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de 5 cm
DecantadorACT0010
Mur fonament 8 2,800 22,400ACT0010

8 2,800 22,400ACT0010
Mur perimetre 8 7,300 58,400ACT0010
Mur voladiu 6 7,300 43,800ACT0010

4 1,300 5,200ACT0010
Floculació-mesclaACT0010
Mur perimetre 4 7,500 30,000ACT0010

4 4,000 16,000ACT0010
2 2,300 4,600ACT0010

Mur arqueta 4 1,250 5,000ACT0010
2 1,200 2,400ACT0010

Estr. decant-flocul.(murs) 4 4,800 19,200ACT0010
4 2,400 9,600ACT0010

Llosa volada mescla 4 3,100 12,400ACT0010
4 1,400 5,600ACT0010
4 2,250 9,000ACT0010
4 2,350 9,400ACT0010

275,40

E9UZ001 ml Mitja canya radi 15 cm, morter SIKATOP SEAL 107 o similar i rev. resina epoxi
SIKAGUARD 62 o similar

Formació de mitja canya de 15 cm de radi en les entregues entre
les solera i els parament vertical de l'interiors dels dipòsits mitjan-
çant la utilització de morter impermeable flexible tipus SIKATOP SE-
AL 107 o de caracteristiques similars i recobriment d'aquest amb
una capa protectora a base de resines epoxi SIKAGUAR 62 o de
caracteristiques similars 
Filtre escala 1 5,50 5,50ACT0010
Canal entrada cambra mescla 1 7,00 7,00ACT0010
Cambra de mescla 1 9,20 9,20ACT0010
Cambra de floculació 1 16,00 16,00ACT0010
Canal sortida cambra de floculació 1 10,00 10,00ACT0010
Canal entrada decantador 1 10,00 10,00ACT0010
Decantador lamelar 1 28,50 28,50ACT0010
Canal sortida decantador 1 15,40 15,40ACT0010

101,60

G7811100 m2 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió
bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1
Lateral llosa fonament 1 7,70 1,00 7,70ACT0010

1 2,50 1,00 2,50ACT0010
1 2,00 1,00 2,00ACT0010
2 1,25 1,00 2,50ACT0010
1 1,60 1,00 1,60ACT0010
1 3,60 1,00 3,60ACT0010
1 1,70 1,00 1,70ACT0010
1 2,70 1,00 2,70ACT0010
1 3,50 1,00 3,50ACT0010
1 17,60 1,00 17,60ACT0010
1 7,70 1,00 7,70ACT0010

53,10

G3C5Z003 PA Segellat de dividals dels murs dels dipòsits

Segellat de dividals dels murs de la totalitat dels dipòsits que tin-
guin presència d'aigua amb morter especial hidrofug

1 1,00ACT0010

1,00

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm

Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de
240 mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format
per un cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm
recoberta amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats
de 80 mm de longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra
de fàbrica. Inclou la col·locació amb morter sense retracció o amb
resines, cada 40 cm com a màxim, inclou formació de taladres en
mur de formigó
Accés cambra de mescla 18 18,00 18,00ACT0010
Accés cambra de floculació 18 18,00 18,00ACT0010

36,00
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PMAI1001 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø104 mm, 1 brida, col·locat i rejun

Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llarga-
da com a maxim d'acer inox. AISI-316L de Øe=104 mm i espessor
2 mm (gama milimètrica) amb extrem acabat amb una valona solda-
da a taller d'acer inox. AISI-316L de Øe=104 mm i espessor 2 mm
per a la col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN100, el
passamur disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox.
AISI-316L de 30 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·loca-
ció de dos cordons hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al vol-
tant del tub, la fixació en el forat previament encofrat i el rejuntat
amb morter sense retracció del passamur
Aspiració fangs 1 1,00Act0010

1,00

PMAI1601 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø156 mm, 1 brida, col·locat i rejun

Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llarga-
da com a màxim d'acer inox. AISI-316L de Øe=156 mm i espessor
2 mm (gama milimètrica) amb extrem acabat amb una valona solda-
da a taller d'acer inox. AISI-316L de Øe=154 mm i espessor 2 mm
per a la col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN150, el
passamur disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox.
AISI-316L de 30 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·loca-
ció de dos cordons hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al vol-
tant del tub, la fixació en el forat previament encofrat i el rejuntat
amb morter sense retracció del passamur
Passamur per vàlvula buidat 1 1,00Act0010

1,00

PMAI2001 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø204 mm, 1 brida, col·locat i rejun

Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llarga-
da com a màxim d'acer inox. AISI-316L de Øe=204 mm i espessor
2 mm (gama milimètrica) amb extrem acabat amb una valona solda-
da a taller d'acer inox. AISI-316L de Øe=204 mm i espessor 2 mm
per a la col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN200, el
passamur disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox.
AISI-316L de 30 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·loca-
ció de dos cordons hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al vol-
tant del tub, la fixació en el forat previament encofrat i el rejuntat
amb morter sense retracció del passamur
Vàlvula arqueta de buidat 1 1,00Act0010

1,00

PMAI3001 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø304 mm, 1 brida, col·locat i rejun

Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llarga-
da com a màxim d'acer inox. AISI-316L de Øe=304 mm i espessor
3 mm (gama milimètrica) amb extrem acabat amb una valona solda-
da a taller d'acer inox. AISI-316L de Øe=304 mm i espessor 2  mm
per a la col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN300, el
passamur disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox.
AISI-316L de 30 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·loca-
ció de dos cordons hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al vol-
tant del tub, la fixació en el forat previament encofrat i el rejuntat
amb morter sense retracció del passamur
Sobreixidor cambra filtre de fins 1 1,00ACT0010

1,00

PMAI4001 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø406 mm, 1 brida, col·locat i rejuntat

Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llarga-
da com a màxim d'acer inox. AISI-316L de Øe=406 mm i espessor
3 mm (gama milimètrica) amb extrem acabat amb una valona solda-
da a taller d'acer inox. AISI-316L de Øe=406 mm i espessor 3 mm
per a la col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN400, el
passamur disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox.
AISI-316L de 50 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·loca-
ció de dos cordons hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al vol-
tant del tub i la fixació i rejuntat amb morter sense retracció del pas-
samur
By-pass decantador 1 1,00Act0010

1,00

TUBINOX200 ml Subministrament i muntatge tub inox. AISI-316L Øe=204 e=2 mm mili
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Subministrament i col·locació de tub d'acer inoxidable AISI-316L de
Ø204 mm i 2 mm d'espessor, gama milimètric, perforat superior-
ment amb orificis 35 mm de diàmetre separats 20 cm
Tubs entrada aigua tractada 6 7,00 42,00Act0010

42,00

KY31Z002 u Passamur p. instal·lacions de PVC D=250 mm,long.<=0,5 m

Col·locació de passamur amb tub de PVC de diàmetre 250 mm i de
0,5 m de llargària, com a màxim, pel pas d'instal·lació col·locat dins
d'encofrat per a mur de formigó "in-situ", inclou l'extracció del ma-
teix passamur de PVC i el rejuntat o segellat amb morter sense re-
tracció quant sigui necessari
Suportació tubs Ø200 inox. 6 6,00Act0010
Sortida a canal tubs Ø200 inox. 6 6,00Act0010

12,00

G4R1Z002 kg Acer inox.austenític AISI 316L,planxa, taller+col.a obra i p.p fi

Acer inoxidable austenític de designació AISI-316L, en xapa plega-
da, treballat a taller i col·locat a l'obra, inclou part proporcionals d'e-
lements de fixació mitjançant tacs químics M10 d'acer inox. AI-
SI-304
Vessador canal sortida decantador 6 130,00 0,20 130,00 159,20 0.00785Act0010

159,20

SEG.MUR u Partida integre segellat i rejuntat tub Ø<=500 mm en mur in-situ

Partida integre pel segellat i rejuntat del voltant de conducte de fins
a 500 mm de diàmtre en mur de formigó in situ o tancament vertical
prefabricat de formigó, amb morter sense retracció
Pantaló sortida decantador acer
inox. DN500/400

1 1,00Act0010

Tub connexió cambra floculació
amb campana pont rascador

1 1,00ACT0010

2,00

SERRALLERIA01.04.02

GB13Z1100 ml Barana alumini anod. h=1.100mm amb sócol, subministrament i col·

Subministrament i muntatge de barana d'alumini de protecció en
trams rectes de 1.100 mm d'alçada total formada per dos travesses
horitzontals d'alumini anoditzats de Ø40 mm i 3 mm d'espessor,
muntats de perfil d'alumini de 50x20 mm separats una distància mà-
xima de 1,5 m i rodapeu  d'alumini anoditzat de 150 mm d'alçada fi-
xat en els muntats mitjançant grapes. Els suports per l'anclatge en
el formigó serà de fosa d'alumini i els anclatges laterials d'alumini
extrussionat, en ambdos casos, els cargols seràn d'acer inoxidable
qualitat A-2
PERIMETRE CAMBRESACT0010

2 1,50 3,00ACT0010
1 1,80 1,80ACT0010
1 4,00 4,00ACT0010
1 6,80 6,80ACT0010
1 3,20 3,20ACT0010
1 2,30 2,30ACT0010
1 7,00 7,00ACT0010
1 4,20 4,20ACT0010
1 2,50 2,50ACT0010

PERIMETRE DECANTADOR 2 1,50 3,00ACT0010
1 0,40 0,40ACT0010
1 2,90 2,90ACT0010
2 6,50 13,00ACT0010
2 2,90 5,80ACT0010
2 1,70 3,40ACT0010
1 1,00 1,00ACT0010
1 5,50 5,50ACT0010

69,80

G4R1Z00L ml Subministrament i col·locació marc acer inox. AISI-304 L 30x30x4

Subministrament i col·locació en obra de marc rectangular fabricat
a taller per la suportació de reixa de tràmex d'acer galvanitzat en
calent, format per a perfils tipus L laminat d'acer inox. AISI-304 de
30x30x4 soldat a taller. Inclou la soldadura de les potes, metàl·li-
ques d'acer inox. AISI-304 per a la formació d'ancoratges en lloses
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de formigó 
Obertures superiors canal entrada
a cambra mescla

2 2,40 4,80ACT0010

2 1,10 2,20ACT0010
2 0,30 0,60ACT0010

Obertures superiors cambra de
mescla

2 2,40 4,80ACT0010

4 0,75 3,00ACT0010
2 1,40 2,80ACT0010

Obertures superiors canal sortida
cambra floculació

2 4,10 8,20ACT0010

2 1,10 2,20ACT0010
2 0,30 0,60ACT0010

Obertures superiors canal sortida
entrada decantador

2 4,10 8,20ACT0010

2 1,10 2,20ACT0010
2 0,30 0,60ACT0010

Obertures passarel·la formigó
decantador

4 2,40 9,60ACT0010

4 1,10 4,40ACT0010
Obertures superior canal sortida
decantador

2 6,80 13,60ACT0010

2 1,10 2,20ACT0010
ACT0010

70,00

ED5ZZ001 m2 Emparrillat tipus tramex acer galv. calent, pletines 30x2 mm i m

Subministrament i col·locació d'emparrillat tipus tràmex d'acer
S275JR soldada a taller mitjançant electrofusió i posterior galvanit-
zat en calent, formant per una malla de 30 x 30 mm aproximada-
ment de pletines verticals de 30 x 2 mm, 

Obertures superiors canal entrada
a cambra mescla

1 2,40 1,10 2,64Act0010

Obertures superiors cambra de
mescla

1 2,40 0,75 1,80Act0010

Obertures superiors cambra de
mescla

1 1,40 0,75 1,05Act0010

Obertures superiors canal sortida
cambra floculació

1 4,10 1,10 4,51Act0010

Obertures superiors canal entrada
decantador

1 4,10 1,10 4,51Act0010

Obertures superiors passarel·la
formigó decantador

2 2,40 1,10 5,28Act0010

Obertures superiors canal sortida
decantador

1 6,80 1,10 7,48Act0010

Plataforma accés filtre escala 1 2,30 0,80 1,84Act0010

29,11

PAS.GALV ml Passarel·la est.acer laminat galv. en calent

Subministrament i col·locació de metre lineal d'estructura soldada a
taller amb perfils laminats i posterior galvanitzat en calent per a la
suportació d'emparrillat de tràmex i barana d'alumini per a la forma-
ció de passarel·la col·locada a obra, inclou tots els elements neces-
saris per a la seva fixació en parament de formigó in situ vertical o
pilarets d'acer galvanitzats, transport fins a l'obra i elements d'eleva-
ció
Plataforma accés filtre escala 1 2,30 2,30Act0010

2,30

ESC.GALV ml Escala est.acer laminat galv. en calent, graons i replans tramex

Subministrament i col·locació de metre lineal d'escala soldada a ta-
ller formada per una estructura d'acer S275JR amb perfil UPN lami-
nat i posterior galvanitzat en calent d'una amplada màxima de 1 m,
inclòs formació de replans i graons recoberts amb emparrillat me-
tàl·lic de seguretat galvanitzat, fronatal  en els graons perforat tam-
bé galvanitzat, barana de 1.100 mm d'alçada i rodapeu de 15 cm
d'alçada d'alumini anoditzat, inclou tots els elements necessaris per
a la seva fixació en parament de formigó in situ vertical o pilarets
d'acer galvanitzats, transport fins a l'obra i elements d'elevació
Escala accés cambres 1 12,00 12,00Act0010
Escala accés filtes de sorra 1 4,00 4,00Act0010

16,00
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G4R1Z00T m2 Tapa rectangular p.arq. xapa acer inox. AISI-304, taller, col. obra

Subministrament i col·locació de tapa rectangular de xapa d'acer
inox. AISI-304, fabricada a taller amb les vores doblades a 90º per
l'encaix a arqueta amb dues nanses per la seva manipulació, tam-
bé d'acer inox. AISI-304 soldades
Arqueta buidat cambra 1 1,20 1,20 1,44Act0010

1,44

FILTRES DE SORRA01.05

FONAMENTS I MURS01.05.01

G3D1Z4J5 m Micropilons de 180mm de diàmetre amb entubació de diàmetre 88,9x7mm

Execució de micropilons de 180mm de diàmetre nominal i amb un
encastament mínim de 5m dins l'estrat resistent (roca), distribuits
segons s'indica als plànols, amb una càrrega màxima admissible
per micropilot de 44 tones. Amb armadura interna formada per una
tuberia tipus TM-80 de 88,9mm de diàmetre i 7mm de gruix (límit
elàstic>5620 kg/cm2, resistència a ruptura>6900kg/cm2, secció
19,18cm2 i càrrega 52 tones). El micropilot s'omplirà amb beurada
de ciment 42,5-SR de dosificació mínima 800kg/m3. S'inclou l'ex-
cés anormal de beurada així com el transport, emplaçament i prepa-
ració de la maquinària.
Llosa filtres 60 19,50 1.170,00ACT0010

1.170,00

X090239PA ut Placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm, sobre el micropilot

Subministrament i col·locació de placa metàl·lica rectangular de
200·200·20mm, amb forat de 91-92mm de diàmetre, soldada sobre
el tub TM-80 dels micropilots. Inclou treballs de preparació del mi-
cropilot, retirada de la beurada sobrant i tall del micropilot si cal.
Llosa filtres 60 60,000ACT0010

ACT0010

60,00

G921201L m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig

Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
98 % PM.
Llosa filtres 1 21,00 10,50 0,30 66,15ACT0010
Llosa arqueta comptador 1 2,00 2,00 0,30 1,20Act002

67,35

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió
Llosa filtres 1 20,00 9,55 191,00ACT0010
Llosa arqueta comptador 1 1,70 1,70 2,89 193,89ACT0010
Previsió 0,1 193,89 19,39ACT0010

213,28

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa

Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou for-
mació d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el pro-
jecte.
Llosa 2 20,00 0,50 20,00ACT0010

2 9,55 0,50 9,55ACT0010
4 0,60 0,50 1,20ACT0010
4 0,60 0,50 1,20ACT0010
4 0,40 0,50 0,80ACT0010

Llosa arqueta 4 1,70 0,30 2,04ACT0010

34,79

G3C515H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
LLosa filtres 1 20,00 9,55 0,50 95,50ACT0010
Llosa arqueta 1 1,70 1,70 0,30 0,87 96,37ACT0010
Previsió 0,05 96,37 4,82ACT0010
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101,19

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàme-
tre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de lí-
mit elàstic >= 500 N/mm2
Llosa filtres (quantia 38kg/m2) 1 20,00 9,55 38,00 7.258,00ACT0010
Creuetes (Quantia 24kg/ut) 60 24,00 1.440,00ACT0010
Llosa arqueta (quantia 22kg/m2) 1 1,70 1,70 22,00 63,58 8.761,58ACT0010
Previsió 0,05 8.761,58 438,08ACT0010

9.199,66

G32515H2 m3 Formigó p/murs cont.,HA-25/B/20/IIa,bomba

Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència to-
va i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba
Murs llosa filtres 2 20,00 1,30 0,25 13,00ACT0010

2 9,55 1,30 0,25 6,21ACT0010
Murs arquetes buidat (filtres) 2 1,00 1,70 0,20 0,68ACT0010

2 0,60 1,70 0,20 0,41ACT0010
Murs arquetes buidat (filtres) 2 1,00 1,65 0,20 0,66ACT0010

2 0,60 1,65 0,20 0,40ACT0010
Murs arquetes buidat (filtres) 2 0,80 1,40 0,20 0,45ACT0010

2 0,40 1,40 0,20 0,22ACT0010
Murs arqueta comptador 2 1,70 1,55 0,20 1,05ACT0010

2 1,30 1,55 0,20 0,81 23,89ACT0010
Previsió 0,05 23,89 1,19ACT0010

25,08

G32B3101 kg Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mm

Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Murs llosa filtresACT0010
Arrencades mur (9kg/ml) 2 20,00 9,00 360,00ACT0010

2 9,55 9,00 171,90ACT0010
Mur (23kg/ml) 2 20,00 23,00 920,00ACT0010

2 9,55 23,00 439,30ACT0010
Mur arqueta comptadorACT0010
Arrencades mur (9kg/ml) 2 1,70 9,00 30,60ACT0010

2 1,30 9,00 23,40ACT0010
Mur (26kg/ml) 2 1,70 26,00 88,40ACT0010

2 1,30 26,00 67,60ACT0010
Mur arqueta buidat carbóACT0010
Arrencades mur (9kg/ml) 2 1,00 9,00 18,00ACT0010

2 0,60 9,00 10,80ACT0010
Mur (28kg/ml) 2 1,00 28,00 56,00ACT0010

2 0,60 28,00 33,60ACT0010
Mur arqueta buidat carbóACT0010
Arrencades mur (9kg/ml) 2 1,00 9,00 18,00ACT0010

2 0,60 9,00 10,80ACT0010
Mur (28kg/ml) 2 1,00 28,00 56,00ACT0010

2 0,60 28,00 33,60ACT0010
Mur arqueta buidat sorraACT0010
Arrencades mur (9kg/ml) 2 0,80 9,00 14,40ACT0010

2 0,40 9,00 7,20ACT0010
Mur (26kg/ml) 2 0,80 26,00 41,60ACT0010

2 0,40 26,00 20,80 2.422,00ACT0010
Previsió 0,05 2.422,00 121,10ACT0010

2.543,10

E32DFA16 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares i
llosa,h<=7,5 m,formigó vist

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares i per a lloses encofrades, d'una alçària
<=7,5  m, per a formigó vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, fo-
rats i geometries vàries definides en el projecte.
Murs llosa filtres 4 20,00 1,30 104,00ACT0010

4 9,55 1,30 49,66ACT0010
Murs arquetes buidat (filtres) 4 1,00 1,70 6,80ACT0010

4 0,60 1,70 4,08ACT0010
Murs arquetes buidat (filtres) 4 1,00 1,65 6,60ACT0010

4 0,60 1,65 3,96ACT0010
Murs arquetes buidat (filtres) 4 0,80 1,40 4,48ACT0010

4 0,40 1,40 2,24ACT0010
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Murs arqueta comptador 4 1,70 1,55 10,54ACT0010
4 1,30 1,55 8,06 200,42ACT0010

Previsió 0,05 200,42 10,02ACT0010

210,44

E7J1Z001 ml Junta hidroexp. perfil cautxú 10 x 20 mm p. junts de treball intern de formigó

Subministrament i col·locació de perfil hidoexpansiu a base de caut-
xú, de 10 x 20 mm de secció com a mínim, per al segellat de junts
de treball interns de formigó. Inlou la fixació del perfil de cautxú en
el formigó mitjançant masilla de poliuretà o bé amb claus d'acer ca-
da 20 cm, així com la formació dels solapaments de com a mínim
de 5 cm
Murs 4 20,000 80,000ACT0010

4 9,550 38,200ACT0010

118,20

G7811100 m2 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió
bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1
Mur filtres 2 20,00 1,60 64,00ACT0010

2 9,55 1,60 30,56ACT0010

94,56

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm

Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de
240 mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format
per un cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm
recoberta amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats
de 80 mm de longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra
de fàbrica. Inclou la col·locació amb morter sense retracció o amb
resines, cada 40 cm com a màxim, inclou formació de taladres en
mur de formigó
Arqueta comptador 8 8,00Act0010

8,00

PMAI4002 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø406 mm, 2 brides, col·locat i reju

Partida integre per a la formació de passamur de 60 cm de llargada
d'acer inox. AISI-316L de Øe=406 mm i espessor 3 mm (gama mili-
mètrica) amb els extrems acabat amb una valona soldada a taller
d'acer inox. AISI-304 de Øe=406 mm i espessor 3 mm per a la
col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN400, el passa-
mur disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox. AI-
SI-316L de 50 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·locació
de dos cordons hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al voltant
del tub i la fixació i rejuntat amb morter sense retracció del passa-
mur
Sortida cubeta filtació canonada
DN400

1 1,00Act0010

Arqueta comptador canonada
DN400

2 2,00Act0010

3,00

KY31Z001 u Passamur p. instal·lacions de PVC D=150mm,long.<=0,5 m

Col·locació de passamur amb tub de PVC de diàmetre 150mm i de
0,5 m de llargària, com a màxim, pel pas d'instal·lació, col·locat
dins d'encofrat per a mur de formigó "in-situ", inclou l'extracció del
mateix passamur de PVC i el rejuntat o segellat amb morter sense
retracció quant sigui necessari
Pas tubs dosificació clor
(precloració)

1 1,00ACT0010

Pas conducte aire comprimit 1 1,00ACT0010
Pas cablejat elèctric (potència i
enllumenat)

2 2,00ACT0010

Pas cablejat de maniobra 1 1,00ACT0010

5,00

 Pàgina 24



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

SANEJAMENT01.05.02

FD5J6F0E u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-20/P/20/I

Caixa per a embornal  de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I
Llosa filtres 6 6,00ACT0010

6,00

FD5Z4DC4 u Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.535x335x45mm,C250,sup.absor.=8dm2,col.morter

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embor-
nal,  de 535x335x45 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124
i 8 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

6 6,00ACT0010

6,00

ZD7FU031 ml Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø200 mm.

Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta
densitat coextruïda, de doble paret de diàmetre exterior 200 mm. i
diàmetre interior 180 mm., corrugada per la part exterior i llisa per
la part interior, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa cir-
cumferencial 8 kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, inclòs junta
elastomèrica d'estanqueitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè,
peces especials i accessoris de muntatge.
Embornals 6 2,00 12,00ACT0010

12,00

PAVIMENTS01.05.03

G315Z1M1 m3 Formigó banquetes,HM-20/P/20/IIa,camió

Formigó per a banquetes HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Banqueta filtres 1 7,50 2,60 0,20 3,90ACT0010

1 7,50 2,60 0,20 3,90 7,80ACT0010
Previsió 0,05 7,80 0,39ACT0010

8,19

G31DZ001 m2 Encofrat plafó met. llosa, banqueta

Encofrat i desencofrat amb plafons metàl·lics per a banquetes
Banqueta filtres 4 7,50 0,20 6,00ACT0010

4 2,60 0,20 2,08 8,08ACT0010
Previsió 0,05 8,08 0,40ACT0010

8,48

E9G2G145 m2 Paviment form. 5-10 cm gruix,acabat4kg/m2 pols quars color,formigó
HA-30/B/20/IIa+E,col.bombeig estesa i vibratge

Paviment de formigó formant pendents, de 5 a 10 cm de gruix amb
fibres metàl·liques (25kg/m3) i mallasso 20x20cm de diàmetre
5mm, acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó
HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'ex-
posició IIa+E, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecà-
nic i remolinat mecànic. Inclou formació de juntes amb disc de ser-
ra. 
Llosa filtres 1 20,00 9,55 191,00ACT0010

-2 7,30 2,60 -37,96 153,04ACT0010
Previsió 0,05 153,04 7,65ACT0010

160,69
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SERRALLERIA01.05.04

G4R1Z00L ml Subministrament i col·locació marc acer inox. AISI-304 L 30x30x4

Subministrament i col·locació en obra de marc rectangular fabricat
a taller per la suportació de reixa de tràmex d'acer galvanitzat en
calent, format per a perfils tipus L laminat d'acer inox. AISI-304 de
30x30x4 soldat a taller. Inclou la soldadura de les potes, metàl·li-
ques d'acer inox. AISI-304 per a la formació d'ancoratges en lloses
de formigó 
Arqueta buidat filtes de sorra 4 0,40 1,60Act0010
Arqueta buidat filtres de carbó 8 0,60 4,80Act0010

6,40

ED5ZZ001 m2 Emparrillat tipus tramex acer galv. calent, pletines 30x2 mm i m

Subministrament i col·locació d'emparrillat tipus tràmex d'acer
S275JR soldada a taller mitjançant electrofusió i posterior galvanit-
zat en calent, formant per una malla de 30 x 30 mm aproximada-
ment de pletines verticals de 30 x 2 mm, 

Plataforma superior filtres de sorra 1 5,50 1,00 5,50Act0010
1 4,80 1,00 4,80Act0010
2 5,10 1,00 10,20Act0010

Arqueta buidat filtres de sorra 1 0,40 0,40 0,16Act0010
Arqueta buidat filtres de carbó 2 0,60 0,60 0,72Act0010

21,38

GB12Z1000 ml Barana alumini anod. h=1.000mm amb sócol, subministrament i col·

Subministrament i muntatge de barana d'alumini de protecció en
trams rectes de 1.100 mm d'alçada total formada per dos travesses
horitzontals d'alumini anoditzats de Ø40 mm i 3 mm d'espessor,
muntats de perfil d'alumini de 50x20 mm separats una distància mà-
xima de 1,5 m i rodapeu  d'alumini anoditzat de 150 mm d'alçada fi-
xat en els muntats mitjançant grapes. Els suports per l'anclatge en
el formigó serà de fosa d'alumini i els anclatges laterials d'alumini
extrussionat, en ambdos casos, els cargols seràn d'acer inoxidable
qualitat A-2
Plataforma superior filtres de sorra 1 5,50 5,50Act0010

1 7,00 7,00Act0010
1 4,00 4,00Act0010
1 6,00 6,00Act0010
1 0,80 0,80Act0010
2 5,10 10,20Act0010
2 2,80 5,60Act0010

39,10

PAS.GALV ml Passarel·la est.acer laminat galv. en calent

Subministrament i col·locació de metre lineal d'estructura soldada a
taller amb perfils laminats i posterior galvanitzat en calent per a la
suportació d'emparrillat de tràmex i barana d'alumini per a la forma-
ció de passarel·la col·locada a obra, inclou tots els elements neces-
saris per a la seva fixació en parament de formigó in situ vertical o
pilarets d'acer galvanitzats, transport fins a l'obra i elements d'eleva-
ció
Plataforma superior filtres de sorra 1 5,50 1,00 5,50Act0010

1 4,80 1,00 4,80Act0010
2 5,10 1,00 10,20Act0010

20,50

ESC.GALV ml Escala est.acer laminat galv. en calent, graons i replans tramex

Subministrament i col·locació de metre lineal d'escala soldada a ta-
ller formada per una estructura d'acer S275JR amb perfil UPN lami-
nat i posterior galvanitzat en calent d'una amplada màxima de 1 m,
inclòs formació de replans i graons recoberts amb emparrillat me-
tàl·lic de seguretat galvanitzat, fronatal  en els graons perforat tam-
bé galvanitzat, barana de 1.100 mm d'alçada i rodapeu de 15 cm
d'alçada d'alumini anoditzat, inclou tots els elements necessaris per
a la seva fixació en parament de formigó in situ vertical o pilarets
d'acer galvanitzats, transport fins a l'obra i elements d'elevació
Escala accés filtes de sorra 1 15,50 15,50Act0010
Escala accés cubeta filtació 1 2,00 2,00Act0010
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17,50

G4R1Z00T m2 Tapa rectangular p.arq. xapa acer inox. AISI-304, taller, col. obra

Subministrament i col·locació de tapa rectangular de xapa d'acer
inox. AISI-304, fabricada a taller amb les vores doblades a 90º per
l'encaix a arqueta amb dues nanses per la seva manipulació, tam-
bé d'acer inox. AISI-304 soldades
Tapa arqueta comptador de
1,7x1,7

1 1,70 1,70 2,89Act0010

2,89

EDIFICI D'EXPLOTACIÓ I DIPÒSIT D'AIGUA TRACTADA01.06

FONAMENTACIÓ I MURS01.06.01

G3D1Z4J5 m Micropilons de 180mm de diàmetre amb entubació de diàmetre 88,9x7mm

Execució de micropilons de 180mm de diàmetre nominal i amb un
encastament mínim de 5m dins l'estrat resistent (roca), distribuits
segons s'indica als plànols, amb una càrrega màxima admissible
per micropilot de 44 tones. Amb armadura interna formada per una
tuberia tipus TM-80 de 88,9mm de diàmetre i 7mm de gruix (límit
elàstic>5620 kg/cm2, resistència a ruptura>6900kg/cm2, secció
19,18cm2 i càrrega 52 tones). El micropilot s'omplirà amb beurada
de ciment 42,5-SR de dosificació mínima 800kg/m3. S'inclou l'ex-
cés anormal de beurada així com el transport, emplaçament i prepa-
ració de la maquinària.
Llosa dipòsit 16 15,00 240,00ACT0010

16 15,00 240,00ACT0010
7 15,00 105,00ACT0010
7 15,00 105,00ACT0010

50 15,00 750,00ACT0010
2 15,00 30,00ACT0010

Llosa edifici PB 21 21,00 441,00ACT0010

1.911,00

X090239PA ut Placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm, sobre el micropilot

Subministrament i col·locació de placa metàl·lica rectangular de
200·200·20mm, amb forat de 91-92mm de diàmetre, soldada sobre
el tub TM-80 dels micropilots. Inclou treballs de preparació del mi-
cropilot, retirada de la beurada sobrant i tall del micropilot si cal.
Llosa dipòsit 98 98,000ACT0010
Llosa edifici PB 21 21,000ACT0010

119,00

G921201L m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig

Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
98 % PM.
Llosa dipòsit 1 24,00 14,50 0,20 69,60ACT0010
Llosa edifici PB 1 6,50 14,50 0,20 18,85ACT0010

88,45

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió
Llosa dipòsit 1 23,40 13,95 326,43ACT0010
Llosa edifici PB 1 6,10 13,60 82,96 409,39ACT0010
Previsió 0,1 409,39 40,94ACT0010

450,33

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa

Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou for-
mació d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el pro-
jecte.
Llosa dipòsit 2 23,40 0,60 28,08ACT0010

2 13,95 0,60 16,74ACT0010
Llosa edifici PB 2 6,10 0,50 6,10ACT0010

2 13,60 0,50 13,60ACT0010
Arqueta buidat 1 1,50 1,50 2,25ACT0010

1 1,50 1,00 1,50ACT0010
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68,27

G3C5Z6H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IV+Qb,bomba

Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba
Llosa dipòsit 1 23,40 13,95 0,60 195,86ACT0010
Previsió 0,05 195,86 9,79ACT0010

205,65

G3C515H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Llosa edifici PB 1 6,10 13,60 0,50 41,48 41,48ACT0010
Previsió 0,05 41,48 2,07ACT0010

43,55

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàme-
tre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de lí-
mit elàstic >= 500 N/mm2
Llosa dipòsit (quantia 38kg/m2) 1 23,40 13,95 38,00 12.404,34ACT0010
Creuetes (quantia 24kg/ut) 98 24,00 2.352,00ACT0010
Llosa edifici PB (quantia 38kg/m2) 1 6,10 13,60 38,00 3.152,48ACT0010
Creuetes (quantia 22kg/ut) 21 22,00 462,00 18.370,82ACT0010
Previsió 0,05 18.370,82 918,54ACT0010

19.289,36

G32516H2 m3 Formigó p/murs cont.,HA-30/B/20/IV+Qb,bomba

Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IV+Qb de consistèn-
cia tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bom-
ba
Murs dipòsit 2 23,10 5,40 0,50 124,74ACT0010

2 12,35 5,40 0,50 66,69 191,43ACT0010
Previsió 0,05 191,43 9,57ACT0010

201,00

G32515H2 m3 Formigó p/murs cont.,HA-25/B/20/IIa,bomba

Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència to-
va i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba
Murs HIPOCLORIT SÒDIC 2 5,20 1,20 0,20 2,50ACT0010

2 4,20 1,20 0,20 2,02 4,52ACT0010
Previsió 0,05 3,46 0,17ACT0010

4,69

G32B3101 kg Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mm

Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Murs dipòsitACT0010
Arrencades mur (65kg/ml) 2 23,10 65,00 3.003,00ACT0010

2 12,35 65,00 1.605,50ACT0010
Mur (236kg/ml) 2 23,10 236,00 10.903,20ACT0010

2 12,35 236,00 5.829,20ACT0010
Armat reforç cantonades (125kg/ut) 4 125,00 500,00ACT0010
Murs HIPOCLORIT SÒDICACT0010
Arrencades mur (8kg/ml) 2 5,20 8,00 83,20ACT0010

2 4,20 8,00 67,20ACT0010
Mur (19kg/ml) 2 5,20 19,00 197,60ACT0010

2 4,20 19,00 159,60 22.348,50ACT0010
Previsió 0,05 22.348,50 1.117,43ACT0010

23.465,93

E32DFA06 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares i llosa
h<=7m,formigó no vist

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, 
encofrats a dues cares i per a lloses encofrades, d'una alçària <= 7
m, per a formigó no vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, forats
i geometries vàries definides en el projecte.
Murs dipòsit 4 23,10 5,40 498,96ACT0010

4 12,35 5,40 266,76ACT0010
Murs HIPOCLORIT SÒDIC 2 5,20 1,20 12,48ACT0010

2 4,20 1,20 10,08 788,28ACT0010
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Previsió 0,05 787,80 39,39ACT0010

827,67

E7J1Z002 ml Junta de dilatació, unió peces elements formigó "in situ" PVC-E ranurada ànima
oval, 300 mm amplada

Subministrament i col·locació de junta de dilatació a base de
PVC-E ranurada i amb ànima oval de 30 cm d'amplada com a mí-
nim, col·locada en unions de treball d'elements de formigó "in situ"
amb unió termosoldada amb maquinària automàtica.
Murs dipòsit 2 23,10 46,20ACT0010

2 12,35 24,70ACT0010
Llosa fonament 2 12,35 24,70ACT0010
Sobreiixidor (perimetre tub DN400
PEAD)

2 1,26 2,52ACT0010

98,12

E9UZ001 ml Mitja canya radi 15 cm, morter SIKATOP SEAL 107 o similar i rev. resina epoxi
SIKAGUARD 62 o similar

Formació de mitja canya de 15 cm de radi en les entregues entre
les solera i els parament vertical de l'interiors dels dipòsits mitjan-
çant la utilització de morter impermeable flexible tipus SIKATOP SE-
AL 107 o de caracteristiques similars i recobriment d'aquest amb
una capa protectora a base de resines epoxi SIKAGUAR 62 o de
caracteristiques similars 
Murs dipòsit 2 23,10 46,20ACT0010

2 12,35 24,70ACT0010
8 0,45 3,60ACT0010

Murs HIPOCLORIT SÒDIC 2 4,00 8,00ACT0010
2 5,40 10,80ACT0010
4 2,20 8,80ACT0010

102,10

G7811100 m2 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió
bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1
Murs dipòsit 2 23,10 6,50 300,30ACT0010

2 12,35 6,50 160,55ACT0010

460,85

G3C5Z003 PA Segellat de dividals dels murs dels dipòsits

Segellat de dividals dels murs de la totalitat dels dipòsits que tin-
guin presència d'aigua amb morter especial hidrofug
Dipòsit aigua tractada 2 2,00ACT0010
Cubeta HIPOCLORIT SÒDIC 0,25 0,25ACT0010

2,25

G3C5Z000 ut Formació d'arqueta de buidat dipòsit

Formació d'arqueta de buidat integrada a la llosa de fonament del
dipòsit de planta quadrada i de 30cm de profunditat (segons plà-
nols de detall)  
Arqueta dipòsit 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

G3C5Z002 ut Formació d'arqueta de buidat cubeta de retenció de productes químics

Formació d'arqueta de buidat de la cubeta de retenció de productes
químics integrada a la llosa de fonament dels magatzems de planta
quadrada i de 20cm de profunditat (segons plànols de detall)  
Arqueta magatzem HIPOCLORIT
SÒDIC

1 1,00 1,00ACT0010

1,00

G3C5Z001 ut Subministrament i col·locació d'ancoratge dels pilars prefabricats

Subministrament i muntatge d'ancoratge dels pilars prefabricats de
formigó sobre la llosa i/o el mur de formigó (ancoratge tipus Peik-
kos); cada ancoratge de pilar està compost per 6 M30 (barres d'es-
pera en murs HPM30 de D32 de 140cm de longitud). 
Pilars sobre mur 9 9,00ACT0010
Pilars sobre llosa diposit 2 2,00ACT0010
Pilars sobre llosa PB 3 3,00 14,00ACT0010

14,00

PMAI4001 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø406 mm, 1 brida, col·locat i rejuntat

Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llarga-
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da com a màxim d'acer inox. AISI-316L de Øe=406 mm i espessor
3 mm (gama milimètrica) amb extrem acabat amb una valona solda-
da a taller d'acer inox. AISI-316L de Øe=406 mm i espessor 3 mm
per a la col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN400, el
passamur disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox.
AISI-316L de 50 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·loca-
ció de dos cordons hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al vol-
tant del tub i la fixació i rejuntat amb morter sense retracció del pas-
samur
Tub entrada dipòsit 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

KY31Z001 u Passamur p. instal·lacions de PVC D=150mm,long.<=0,5 m

Col·locació de passamur amb tub de PVC de diàmetre 150mm i de
0,5 m de llargària, com a màxim, pel pas d'instal·lació, col·locat
dins d'encofrat per a mur de formigó "in-situ", inclou l'extracció del
mateix passamur de PVC i el rejuntat o segellat amb morter sense
retracció quant sigui necessari
Tub dosificació clor (precloració) 1 1,00ACT0010
Tub dosificació clor (postcloració) 1 1,00ACT0010

2,00

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm

Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de
240 mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format
per un cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm
recoberta amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats
de 80 mm de longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra
de fàbrica. Inclou la col·locació amb morter sense retracció o amb
resines, cada 40 cm com a màxim, inclou formació de taladres en
mur de formigó
Accés dipòsit des de registre 16 16,00 16,00Act0010

16,00

G7C23203 m2 Aïllament EPS
tens.compres.=30kPa,g=20mm,res.tèrmica=0,45m2.K/W,llisa+cant.llis,col.mort.adhes.

Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS,  de 30 kPa de
tensió a la compressió, de 20 mm de gruix, de 0,45 m2.K/W de re-
sistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col·loca-
des amb morter adhesiu
Junta constructiva 1 13,60 0,70 9,52 9,52ACT0010

9,52

SEG.MUR u Partida integre segellat i rejuntat tub Ø<=500 mm en mur in-situ

Partida integre pel segellat i rejuntat del voltant de conducte de fins
a 500 mm de diàmtre en mur de formigó in situ o tancament vertical
prefabricat de formigó, amb morter sense retracció
Sobreeixidor dipòsit DN400 PEAD 1 1,00Act0010
Tubs ventilació dipòsit DN250 acer
inox.

2 2,00ACT0010

3,00

G45CZ000 PA Formació de vessador aigua acer inox. AISI-316 amb gresite

Partida intregre per a la formació i col·locació de vessador d'aigua
segons detall del projecte, format per una campana de circular de
Ø66 cm i 12 cm d'alçada d'acer inox. AISI-316L treballat a taller i re-
cobert amb rajola tipus "gresite" de color blau de 2,5 x 2,5 cm. La
campana disposarà d'una forat en la part central per tal de connec-
tar-hi un tub de PEAD Ø75 mm i una tapa per tal de conduir i repar-
tir el flux d'aigua uniformament en el vessador. Inclou tot el petit ma-
terial per a la seva col·locació que serà d'acer inox. AISI-316L

 fixat al mur del dipòsit amb formigó HA-30/B/20/IV+Qb i armat amb
acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2,
de dimensions i geometria segons especificacions del projecte. In-
clou encofrat i desencofrat per quedar vist. Inclou revestiment amb
rajola tipus "gresite" a tota la superfície del vessador
Vessador aigua tractada 1 1,00 1,00Act0010

1,00
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CAL.INOX16 u Subministrament i muntatge caldereria per ventilació DN250, canonada i
accessoris AISI-316L, unions soldades

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de canonada de DN250 com a ventilació de dipòsit segons plà-
nols, aquesta canonada estarà formada per a una part. 
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-304L, gama milimètrica, de
Øe=254 mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (colzes 90º de Øe =254 mm) seràn de gamma de
milimètrica de 2 mm de gruix AISI-304L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.

Ventilació dipòsit 2 2,00ACT0010

2,00

ESTRUCTURA01.06.02

ESTRUCTURA PREFABRICADA DE FORMIGÓ01.07.02.01

E4P1Z000 PA Pilars prefabricats de formigó

Pilars prefabricats de formigó amb armadura pretensada, de
45x45cm de secció i altura màxima de 9,50m. amb ancoratge tipus
Peikko. 
6 pilars de 45x45 tipus A5 (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar
d'altura < 950cm.
4 pilars de 45x45 tipus A4 (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar
d'altura < 700cm.
1 pilar en testa de 45x45 tipus A7 (prefabricats Julian Arumí, SL) o
similar d'altura < 700cm.
2 pilars en testa de 45x45 tipus A7 (prefabricats Julian Arumí, SL) o
similar d'altura < 900cm.
2 pilars suport sostre de 45x45 (prefabricats Julian Arumí, SL) o si-
milar d'altura < 550cm.
Inclou mensules per suportar les bigues T del sostre, mensules su-
port bigues coberta, mensules per suportar el pont grua i la forma-
ció d'entregues en el cap dels pilars per les bigues de coberta i rios-
tra-canal. 
Inclou les platines metàl·liques (incorporades als pilars) de dimen-
sions 400x300mm, (com a previsió suport del sostre ampliació ofici-
nes).
Inclou gomes de neoprè, platines i elements especials pel muntat-
ge.
Inclou material, transport i muntatge.
L'estructura estarà calculada i dissenyada per suportar les accions
permanents, variables i accidentals (sisme) descrites al projecte. 

1 1,00 1,00ACT0010

1,00

E4P1U001 PA Estructura prefabricada sostre

Sostre prefabricat de formigó amb armadura postensada per tal de
disposar de facilitat en la formació d'obertures per a bombes d'ins-
tal·lacions, amb una sobrecàrrega total de 750kg/m2, de 370mm de
cantell total  (270mm placa+100mm de capa de compressió) com-
post de:
3 jàsseres amb gelosia tipus JT (prefabricats Julian Arumí, SL) o si-
milar col·locades sobre pilars prefabricats i sobre el mur de formigó.
22,80x12,80 m2 de sostre amb plaques tipus UF225+45, amb mo-
dul de 120cm (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar recolzades
sobre el mur de formigó i sobre les jàsseres tipus JT.
Inclou encaixos, biaixos, forats de baixants (pas de conductes),
ventilacions i obertures per registres. 
Inclou gomes de neoprè, platines i elements especials pel muntat-
ge.
Inclou material, transport i muntatge.
L'estructura estarà calculada i dissenyada per suportar les accions
permanents, variables i accidentals (sisme) descrites al projecte. 

1 1,00 1,00ACT0010

1,00

E4P1Z002 PA Estructura prefabricada coberta
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Estructura de coberta prefabricada de formigó amb armadura pre-
tensada amb un 2% de pendent composta de:
2 bigues tipus T 60x45, (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar pòr-
tics 2 i 4.
8 bigues tipus T de 40  (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar pòr-
tics (1 i 3) coberta alta, i pòrtics (3 i 5) coberta baixa.
8 canals riostra  (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar pòrtics A i
C.
28 biguetes tubulars de 25cm de cantell de longitud < 7,80m.
Inclou gomes de neoprè, platines i elements especials pel muntat-
ge.
Inclou material, transport i muntatge.
L'estructura estarà calculada i dissenyada per suportar les accions
permanents, variables i accidentals (sisme) descrites al projecte. 

1 1,00 1,00ACT0010

1,00

KY31Z001 u Passamur p. instal·lacions de PVC D=150mm,long.<=0,5 m

Col·locació de passamur amb tub de PVC de diàmetre 150mm i de
0,5 m de llargària, com a màxim, pel pas d'instal·lació, col·locat
dins d'encofrat per a mur de formigó "in-situ", inclou l'extracció del
mateix passamur de PVC i el rejuntat o segellat amb morter sense
retracció quant sigui necessari
Pas tub dosificació clor 1 1,00ACT0010
Pas cablejat analitzador de clor 1 1,00ACT0010
Desaigüa reixa lineal 1 1,00ACT0010
Previsió 2 2,00ACT0010

5,00

ESTRUCTURA METÀL·LICA01.07.02.02

E4425025 kg Acer
S275JR,p/ancor.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra
sold.

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancorat-
ge (platina+perns), en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, ro-
dó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
Platina+perns 8 20,00 160,00ACT0010

160,00

E4415125 kg Acer S275JR,p/pilar peça
simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sold.

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i bigues for-
mats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
Estructura entradaACT0010
Pilars 200x120x5 6 4,80 23,66 681,41ACT0010
Biga 200x200x5 1 7,35 30,62 225,06ACT0010

1 7,00 30,62 214,34ACT0010
Bigues 200x120x5 2 7,35 23,66 347,80ACT0010
Perfils 80x80x4 2 1,50 9,11 27,33ACT0010

2 2,40 9,11 43,73ACT0010
Marquesina verticalACT0010
Perfils 80x80x4 4 4,80 9,11 174,91ACT0010

6 1,20 9,11 65,59ACT0010
6 0,60 9,11 32,80ACT0010
6 1,80 9,11 98,39ACT0010

Marquesina horitzontalACT0010
Perfils 80x80x4 1 12,20 9,11 111,14ACT0010

8 1,40 9,11 102,03ACT0010
6 2,50 9,11 136,65ACT0010
1 12,20 9,11 111,14ACT0010
2 1,40 9,11 25,51ACT0010
7 0,60 9,11 38,26 2.436,09ACT0010

Previsió 0,1 2.436,00 243,60ACT0010

2.679,69
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ESTRUCTURA PALETERIA01.07.02.03

E45918H4 m3 Formigó p/sostre indust., HA-25/B/12/IIa,abocat bomba

Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-25/B/12/IIa de consistència tova i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, abocat amb bomba
Capa compressió 1 23,30 13,60 0,10 31,69ACT0010
Cèrcols 2 23,30 0,45 0,27 5,66ACT0010

1 13,60 0,30 0,27 1,10ACT0010
1 13,60 0,15 0,27 0,55ACT0010

Jàssera 1 23,30 0,45 0,27 2,83 41,83ACT0010
Previsió 0,1 41,83 4,18ACT0010

46,01

E4B83000 kg Arm.cèrcols AP500S barres corrug.

Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Cèrcols (8kg/ml) 2 23,30 8,00 372,80ACT0010
Cèrcols (6kg/ml) 2 13,60 6,00 163,20 536,00ACT0010
Previsió 0,1 536,00 53,60ACT0010

589,60

E4B9DA88 m2 Armadura p/armadura sostre elem.resist. AP500T,malla el.b/corrug.ME
15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T

Armadura per a l'armat de sostres amb elements resistents AP500
T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i
manipulada a taller
Capa compressió forjat dipòsit 1 23,30 13,60 316,88ACT0010

316,88

E4DCZD02 m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=3m,tauler,+taul.fen. form.vist

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostres amb tauler de fus-
ta de pi per a revestir 
Lateral sostre 2 23,30 0,40 18,64ACT0010

2 13,60 0,40 10,88ACT0010
Obertures 4 0,80 0,40 1,28ACT0010

2 0,80 0,40 0,64ACT0010
2 1,20 0,40 0,96 32,40ACT0010

Pilars 27 0,45 0,40 4,86ACT0010

37,26

E4425U050 u Col.locació de placa d'ancoratge 350x250x20 mm

Subministrament i col.locació de placa d'ancoratge d'acer treballat
a taller de 350 x 250 x 20 mm amb 4 perns soldats de Ø20 mm de
35 cm de longitud i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.lo-
cat a l'obra enbeguda en mur de formigó

Pilars façana principal 8 8,00ACT0010

8,00

E4ZZU0011 u Reblert bases anivellam.,morter exp.,TIPUS GROUT

Reblert de bases d'anivellament, amb morter sense retracció tipus
GROUT en els pilars metàl·lics

Pilars façana principal 8 8,00ACT0010

8,00

 Pàgina 33

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

COBERTA01.06.03

Z5Y1U006 m2 Coberta tipus Deck -ACL 40, bicapa-0,7 mm xapa i 80 mm aïllament

Subministrament i col·locació de coberta tipus Deck, composta per
un perfil nervat ACL-40 de xapa d'acer galvanitzat i prelacat de
0,7mm. de gruix, barrera de vapor, aïllament tèrmic a base de pa-
nell rígid de llana de roca de 80 mm. de gruix i 150 kg/m³ de densi-
tat, i impermeabilització composta per dues làmines, una primera
de betum elastomer SBS, unida mecanicament al suport al llarg  de
recubriment amb fixació visible alineada de 3 kg/ m2 armadura de
compost poliester-vidre de 160 g/m2 recuberta amb un film de plàs-
tic en la cara exterior i una segona de betum elastomer SBS solda-
da a la primera de 4 Kg/m2 armadura de fibra de vidre de 60 g/m2
recuberta amb un mastic de betum modificat per les dues cares au-
toprotegida amb grànuls de pissarra de color blanc en l'exterior.
Coberta baixa 1 13,75 13,70 188,38ACT0010
Coberta alta 1 15,65 13,70 214,41ACT0010
Marquesina 1 12,30 1,20 14,76ACT0010

417,55

Z5Y1U010 u Sobreixidor

Subministrament i col·locació de sobreixidor rectangular de
300x100mm de secció, en xapa d'acer galvanitzada i pintada de
1.5 mm d'espessor nominal. Inclou remat perimetral i impermeabilit-
zació.

Coberta principal 4 4,00ACT0010
Marquesina 1 1,00ACT0010

5,00

Z5Y1U008 m Remat perimetral

Remat perimetral en xapa d'acer galvanitzada i prelacada de 0,8
mm d'espessor mímim de desenvolupament màxim de 825 mm.In-
clou reforç d'impermeabilització.
Coberta baixa 2 13,75 27,50ACT0010

2 13,70 27,40ACT0010
Coberta alta 2 15,65 31,30ACT0010

2 13,70 27,40ACT0010
Marquesina 2 12,30 24,60ACT0010

2 1,20 2,40ACT0010

140,60

Z5Y1U012 m Remat coronació

Subministrament i col·locació de remat de coronació en xapa d'a-
cer galvanitzada i prelacada de desenvolupament màxim 500 mm.
Coberta baixa 2 13,75 27,50ACT0010

1 13,70 13,70ACT0010
Coberta alta 2 15,65 31,30ACT0010

2 13,70 27,40ACT0010
Marquesina 1 12,30 12,30ACT0010

2 1,20 2,40ACT0010

114,60

Z5Y1U011 u Trampilla d'accés

Trampilla d'accés a coberta de 0,80x0,80m. composta per una tapa
amb doble xapa galvanitzada amb aïllament intermig. Base suport
tapa en xapa galvanitzada i pintada. Marc suport en xapa galvanit-
zada i pintada. S'inclou aïllament i impermeabilització de la base.

1 1,00ACT0010

1,00

Z5ZYU002 ut Realització de forats per a la sortida de conductes

Formació d'obertures a la coberta mitjançant la col·locació de con-
ductes de xapa galvanitzada de 40x40cm amb posterior impermea-
bilització de la coberta deck. Inclou subministrament i col·locació
del barret de xapa galvanitzat.
Ventilacions vestidors 4 4,000ACT0010
Ventilació wc 1 1,000ACT0010

5,00
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TANCAMENTS I DIVISORIES01.06.04

TANCAMENTS PREFABRICATS01.06.04.01

Z6Q1U001 m2 Paret de tancament panells prefabricats de formigó

Tancament amb panells prefabricats de formigó gris llis de 20cm
de gruix alleugerida, d'una amplada màxima de 2,40m i una llarga-
da màxima de 8,00m; amb aïllament incorporat (8cm de poliestirè
expandit) col·locats horitzontalment. Inclou el sellat exterior dels pa-
nells amb silicona de PE i junta de PVC. Inclou els premarcs me-
tàl·lics per les obertures (UPE-240). Inclou peces especials i de
cantoneres. Inclou material, transport i muntatge. Inclou formació
de forats als panells (pel pas de conductes) i segellat. 
Façana principal (nord) 1 15,650 2,400 37,560ACT0010

1 29,350 2,400 70,440ACT0010
1 6,400 4,800 30,720ACT0010
1 11,000 4,800 52,800ACT0010

Façana lateral (oest) 1 13,700 9,600 131,520ACT0010
Façana posterior (sud) 1 15,650 9,600 150,240ACT0010

1 13,750 7,200 99,000ACT0010
Façana lateral (est) 1 13,700 7,200 98,640ACT0010

1 6,650 3,000 19,950ACT0010
1 6,650 3,200 21,280ACT0010

-2 2,800 3,500 -19,600ACT0010
-1 2,000 3,500 -7,000ACT0010

685,55

SEG.MUR u Partida integre segellat i rejuntat tub Ø<=500 mm en mur in-situ

Partida integre pel segellat i rejuntat del voltant de conducte de fins
a 500 mm de diàmtre en mur de formigó in situ o tancament vertical
prefabricat de formigó, amb morter sense retracció
Sortida impulsió n.1 - ORÍS 1 1,00ACT0010
Sortida impulsió n.2 -
VOLTREGANÈS

1 1,00ACT0010

Sortida impulsió n.3 - TORELLÓ
SUD

1 1,00ACT0010

Sortida impulsió n.4 - TORELLÓ
NORD

1 1,00ACT0010

4,00

TANCAMENTS DE XAPA01.06.04.02

COLRIF08 m2 Façana de panell arquitectonic

Subministrament i muntatge de façana amb panell arquitectònic de
50 mm de gruix de la casa Hurre o similar, compost per una xapa
galvanitzada de 0,5 mm en la cara interior, nucli d'espuma de poliu-
retà de 50mm i xapa prelacada de color gris metal·litzat exterior de
0.7 mm de gruix acabat microperfilat, col·locat en sentit horitzontal,
amb perfileria oculta. S'Inclou la col·locació de l'estructura auxiliar
pel suport del tancament (perfils tipus omega o similars).  Inclòs
part proporcional de tapajunts verticals, rastrells galvanitzats, fixa-
cions, peces especials i accessoris de muntatge.
Façana principal 1 8,00 5,00 40,00ACT0010

-1 6,30 1,20 -7,56ACT0010
Marquesina 1 1,40 5,30 7,42ACT0010

1 1,40 4,80 6,72ACT0010
1 0,60 5,30 3,18ACT0010
1 12,30 0,60 7,38ACT0010
1 12,30 1,40 17,22ACT0010
1 1,40 0,60 0,84ACT0010

75,20
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TANCAMENTS I DIVISORIES D'OBRA01.06.04.03

E618566K m2 Paret tanc. 2cares,gruix=20cm,bloc foradat
mort.ciment,400x200x200mm,llis,gris,+hidrofugants, col.morter 1:2:10

Paret  de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment,  de 400x200x200 mm, llis, gris , amb
components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10  de ciment pòrtland amb fi-
ller calcari i sorra  de pedra granítica
Sala bombes 1 13,30 6,00 79,80ACT0010
Quadre elèctric 1 6,30 3,00 18,90Act002

1 3,20 3,00 9,60Act002
Magatzems 1 13,30 6,80 90,44Act002

-1 5,60 1,20 -6,72Act002
1 5,60 6,80 38,08Act002

-1 4,20 1,20 -5,04Act002

225,06

E614GPAE m2 Paredó recolzat divis.7,5cm,totxana 290x140x75mm,LD,I UNE-EN
771-1,p/revestir,morter ciment 1:4

Envà divisori  de 7,5 cm de gruix, de supermaó de 500x200x75
mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a reves-
tir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

Despatx 1 2,70 3,00 8,10ACT0010
Vestuaris 2 4,70 3,00 28,20ACT0010

2 1,90 3,00 11,40ACT0010
2 5,70 3,00 34,20ACT0010

81,90

E4E765EE m Llinda 20cm,U llisa 400x200x200mm morter,I,UNE-EN
771-3,gris,c.vist.,col.mort.1:4

Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de
ciment,  de 400x200x200 mm, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-3, color gris, amb les cares vistes, col·locada amb
morter ciment 1:4
Porta 2 batents sala quadres
elèctric

1 2,00 2,00ACT0010

Porta 1 batent sala de bombes 1 1,50 1,50ACT0010
Porta 1 batent sala quadres
elèctrics

1 1,50 1,50ACT0010

5,00

SANEJAMENT, BAIXANTS I VENTILACIÓ01.06.05

ED15B771 m Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,fix.mec.brides

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B se-
gons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides
Baixant marquesina 1 5,00 5,00 5,00ACT0010

5,00

ZD15U015 ml Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=200 mm,fix.mec.brides

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B se-
gons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides
Baixants coberta 1 7,20 7,20 7,20ACT0010

1 9,60 9,60ACT0010

16,80

ZD7FU040 m Desaigua de PVC Ø40 mm. formigonat

Desaigua amb clavegueró amb tub de PVC de paret massissa, de
D=40 mm, de SN4 (4kN/m2) de rigidesa anular amb unió encolada,
segons norma UNE-EN 1401-1, enterrat i formigonat en tot el seu
perímetre o bé col·locat aèri . S'inclou la formació dels sifons dels
diversos aparells connectats, així com tots els elements i accesso-
ris per a la seva col·locació
Pica laboratori 1 3,00 3,00ACT0010
Lavabos vestuàris 1 8,00 8,00ACT0010

11,00
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ZD7FU075 ml Desaigua de PVC Ø75 mm formigonat

Desaigua amb clavegueró amb tub de PVC de paret massissa, de
D=75 mm, de SN4 (4kN/m2) de rigidesa anular amb unió encolada,
segons norma UNE-EN 1401-1, enterrat i formigonat en tot el seu
perímetre o bé col·locat aèri . S'inclou la formació dels sifons dels
diversos aparells connectats, així com tots els elements i accesso-
ris per a la seva col·locació
Dutxes vestuàris 2 3,00 6,00ACT0010
Desaigua magatzem 1 23,00 23,00ACT0010

ACT0010

29,00

ZD7FU110 m Desaigua de PVC Ø110 mm. formigonat

Desaigua amb clavegueró amb tub de PVC de paret massissa, de
D=110 mm, de SN4 (4kN/m2) de rigidesa anular amb unió encola-
da, segons norma UNE-EN 1401-1, enterrat i formigonat en tot el
seu perímetre o bé col·locat aèri . S'inclou la formació dels sifons
dels diversos aparells connectats, així com tots els elements i ac-
cessoris per a la seva col·locació
WC 2 3,00 6,00ACT0010

6,00

ED51ADJ1 u Bonera sifònica PVC rígid,D=110mm,tapa plana metàl.,fix.mec.

Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa
plana metàl.lica galvanitzada, col.locada fixacions mecàniques
Magatzem 3 1 1,00ACT0010

1,00

ED11ZB21 m Desg.tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40mm

Desguàs de les bombes amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm,
fins a reixa
Bombes 1 2,00 2,00ACT0010

2 0,50 1,00ACT0010
1 3,50 3,50ACT0010
2 0,50 1,00ACT0010
1 3,50 3,50ACT0010
2 0,50 1,00ACT0010
1 2,50 2,50ACT0010
2 0,50 1,00ACT0010

15,50

ED5HZ188 m Canal U 100x50mm amb reixa, acer inox. AISI-316

Subministrament i col·locació de reixa en forma de U de 100 mm
d'amplada i 50 mm d'alçada màxima, feta a mida o bé d'una casa
comercial, TOTALMENT ESTANCA i sense pendents de xapa ple-
gada d'acer inox. AISI-316 amb reixa d'acer inox. AISI-316 fixada a
la mateixa canal, amb potes d'anclatge per a ser embgut en capa
d'anivellació. Les unions entre els diferents trams seràn soldades o
bé collades amb cargols amb junta d'estanqueïtat. Inclou formació
de connexió per a tub de PVC Ø110 i connexions laterials per a 4
tubs de PVC Ø40 mm

  

14,70
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REVESTIMENTS I CEL RAS01.06.06

E83E136B m2 Trasdossat pl.guix lam, estruc.autop.lliure N,60,5/400(48),1xA(12,5)+MW-roca

Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura auto-
portant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total del trasdossat de 80,5 mm, muntants cada 400
mm  de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 pla-
ca tipus estàndard (A)  de 12,5mm de gruix, fixada mecànicament i
aïllament (6cm) amb plaques de llana de roca. Inclou formació de
marcs de les obertures.
Façana principal 1 7,70 6,80 52,36ACT0010
Deducció 50% finestre -0,5 6,30 1,20 -3,78ACT0010
Laboratori (façana posterior) 1 2,60 3,00 7,80ACT0010

1 0,45 3,00 1,35ACT0010
Despatx (recobriment pilar) 2 0,45 3,00 2,70ACT0010

60,43

E83E1000 m2 Trasdossat pl.guix lam , estruc.autop.lliure N,60,5/400(48),1xH(12,5)+MW-roca

Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura auto-
portant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total del trasdossat de 60,5 mm, muntants cada 400
mm  de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 pla-
ca hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïlla-
ment amb plaques de llana de roca. Inclou formació de marcs de
les obertures.

Vestidors (façana postrior) 1 5,20 3,00 15,60ACT0010
Vestidors (recobriment pilar) 2 0,45 3,00 2,70ACT0010
Vestidors (paret sala de bombes) 1 1,50 3,00 4,50ACT0010

22,80

E83Fu003 m2 Aplacat vert. placa guix lamin. tipusA,g=15mm,fix.mec.s/perfiler

Aplacat vertical sobre paret d'obra ceràmica, amb una placa de
guix laminat de estàndard (A) i gruix 15 mm, amb 30mm de poliesti-
rè extrusionat col.locada amb morter adhesiu. Inclou formació de
marcs de les obertures.

Paret magatzem 1 13,20 3,00 39,60ACT0010
4 0,45 3,00 5,40ACT0010

Sala quadres elèctrics 1 6,50 3,00 19,50ACT0010
1 2,70 3,00 8,10ACT0010
2 0,45 3,00 2,70ACT0010

Paret sala de bombes 1 4,50 3,00 13,50ACT0010

88,80

E8121112 m2 Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'al-
çària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 se-
gons la norma UNE-EN 13279-1
Despatx 1 2,60 3,00 7,80ACT0010
Cancell 1 2,60 3,00 7,80ACT0010
Distribuidor (paret vestuàris) 1 5,70 3,00 17,10ACT0010

32,70

E8431111 m2 Cel ras fibres veget.,acabat fibra veget. 60x60cm,g=15mm,entramat ocult,cantell
esp.

Cel ras registrable amb plaques de fibres vegetals fonoabsorbents,
tipus Celenit de 60x60 cm, amb entramat semi-ocult. Inclou estruc-
tura i perfileria de suport.
Oficines 1 8,30 13,00 107,90ACT0010
Vestidors -1 5,70 4,30 -24,51ACT0010

83,39

Z84DU003 m2 Cel ras de plaques de guix amb làmina vinílica de 60x60 cm

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinilic de
cara vista, de 60x60cm sistema desmuntable amb entramat ocult i
suspensió autoanivelladora de barra roscada

 Pàgina 38



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

Vestidors 1 5,70 4,30 24,51ACT0010
Tancament paret sala de bombes 1 13,30 0,65 8,65ACT0010

33,16

E7C9H5M1 m2 Aïllam.placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162 26-35kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica
<=0,037W/mK,col.s/adh.

Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162,
de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40-50 mm de gruix, amb una conducti-
vitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W,
col·locada sense adherir

Oficines 1 8,30 13,00 107,90ACT0010
Tancament paret sala de bombes 1 13,30 0,65 8,65ACT0010

116,55

E81131E2 m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçà-
ria, com a màxim, amb morter  de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165l.

Laboratori 2 4,30 3,00 25,80ACT0010
Vestidors 2 4,30 3,00 25,80ACT0010

1 5,70 3,00 17,10ACT0010
2 5,70 3,00 34,20ACT0010
4 1,80 3,00 21,60ACT0010

124,50

E8251225 m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.esmalt.mat,preu alt,6-15p/m2,col.adhesiu
p/raj.C1,beurada CG1

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb ra-
jola de ceràmica esmaltada mat, grup BIII (UNE-EN 14411), preu
alt,  de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola cerà-
mica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

Laboratori 1 3,70 3,00 11,10ACT0010
2 0,45 3,00 2,70ACT0010
1 2,00 3,00 6,00ACT0010
1 4,20 3,00 12,60ACT0010

Vestuàris 1 4,20 3,00 12,60ACT0010
3 5,70 3,00 51,30ACT0010
1 3,70 3,00 11,10ACT0010
2 0,45 3,00 2,70ACT0010
1 5,20 3,00 15,60ACT0010
2 4,20 3,00 25,20ACT0010

150,90

EQ514A51 m2 Taulell pedra granítica nac.,g=20mm,preu alt,llarg.=60-99cm,sob/suport,mural
encast.

Taulell  de pedra natural granítica nacional,  de 30 mm de gruix,
preu alt,  de 60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i
encastat al parament

Laboratori 1 2,00 0,60 1,20ACT0010

1,20
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PAVIMENTS01.06.07

G315Z1M1 m3 Formigó banquetes,HM-20/P/20/IIa,camió

Formigó per a banquetes HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Sala bombes 8 0,85 0,85 0,30 1,73ACT0010
Dipòsit Hipo 1 2,20 2,20 0,30 1,45 3,18ACT0010
Previsió 0,05 3,18 0,16ACT0010

3,34

G31DZ001 m2 Encofrat plafó met. llosa, banqueta

Encofrat i desencofrat amb plafons metàl·lics per a banquetes
Sala bombes 32 0,85 0,30 8,16ACT0010
Dipòsit HIPOCLORIT SÒDIC 4 2,20 0,30 2,64ACT0010

10,80

E9G2G145 m2 Paviment form. 5-10 cm gruix,acabat4kg/m2 pols quars color,formigó
HA-30/B/20/IIa+E,col.bombeig estesa i vibratge

Paviment de formigó formant pendents, de 5 a 10 cm de gruix amb
fibres metàl·liques (25kg/m3) i mallasso 20x20cm de diàmetre
5mm, acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó
HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'ex-
posició IIa+E, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecà-
nic i remolinat mecànic. Inclou formació de juntes amb disc de ser-
ra. 
Sala bombes 1 15,30 13,30 203,49ACT0010

-1 1,00 1,00 -1,00ACT0010
-1 0,90 1,30 -1,17ACT0010

Magatzem de clor 1 6,00 5,40 32,40ACT0010
-1 2,20 2,20 -4,84ACT0010

Magatzem 1 6,00 7,70 46,20 275,08ACT0010
Previsió 0,05 275,08 13,75ACT0010

288,83

E93AA3C0 m2 Capa net.+anivell.,g=5cm,mort.ciment 1:8

Capa d'anivellament,  de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8,
elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l
Oficines 1 7,70 13,10 100,87ACT0010
Previsió 0,05 100,87 5,04ACT0010

105,91

E9DC1M3B m2 Paviment int.raj.gres porcell.premsat,s/esmaltar antillis.,rectang/quadr. preu
alt,16-25 p/m2,adhes.rajola C2,beurada CG2

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense es-
maltar antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular
o quadrada, preu alt,  col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmi-
ca C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)
Oficines 1 8,30 13,10 108,73ACT0010
Deduir cancell -1 1,80 2,40 -4,32ACT0010

104,41

E9U361AV m Sòcol rajola gres premsat esmalt.,h=10cm,col.adhes.rajola

Sòcol de rajola  de gres premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària,
col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica
Despatx 1 6,00 6,00ACT0010

2 0,45 0,90ACT0010
1 2,70 2,70ACT0010
1 2,40 2,40ACT0010

Cancell 1 2,40 2,40ACT0010
Distribuidor 1 6,20 6,20ACT0010

1 2,70 2,70ACT0010
2 0,45 0,90ACT0010
1 2,20 2,20ACT0010
1 5,70 5,70ACT0010
1 2,60 2,60ACT0010

34,70

E9JC2014 m2 Pelfut cautxú relleu pues,neg.,g=16mm,col.s/adh.

Pelfut de cautxú amb relleu de pues, color negre i de 16 mm de
gruix, col·locat sense adherir. Inclou marc perímetral metàl·lic d'i-
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nox.

Entrada 1 1,80 2,40 4,32 4,32ACT0010

4,32

PINTURA01.06.08

E898J2A0 m2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb aca-
bat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Despatx 2 2,60 2,80 14,56ACT0010
2 5,60 2,80 31,36ACT0010

Cancell 2 2,40 2,80 13,44ACT0010
Distribuidor 2 5,70 2,80 31,92ACT0010

2 5,00 2,80 28,00ACT0010
Quadre elèctric 1 3,00 6,80 20,40ACT0010

139,68

E898Z240 m2 Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
especial amb protecció de raigs ultraviolats amb acabat llis, i dues
d'acabat
Façana principal (nord) 1 15,65 2,40 37,56ACT0010

1 29,35 2,40 70,44ACT0010
1 6,40 4,80 30,72ACT0010
1 11,00 4,80 52,80ACT0010

Façana lateral (oest) 1 13,70 9,60 131,52ACT0010
Façana posterior (sud) 1 15,65 9,60 150,24ACT0010

1 13,75 7,20 99,00ACT0010
Façana lateral (est) 1 13,70 7,20 98,64ACT0010

1 6,65 3,00 19,95ACT0010
1 6,65 3,20 21,28ACT0010

-2 2,80 3,50 -19,60ACT0010
-1 2,00 3,50 -7,00ACT0010

685,55

G8B7002 m2 Pintat vert. parament o paviment revestiment epoxi 2-3 mm, capa imprimació

Pintat de parament vertical de formigó o de paviment amb una ca-
pa de 2 a 3 mm de revestiment epoxi, tipus MASTERTOP BC 378 o
similar prèviament amb una capa d'imprimació del tipus MASTER-
TOP P 611 de BASF o similar
PARAMENTS VERTICALSACT0010
Dipòsit HIPOCLORIT SÒDIC 2 4,05 1,20 9,72ACT0010

2 5,20 1,20 12,48ACT0010
PARAMENTS HORITZONTALSACT0010
Dipòsit Hipo 1 4,05 5,20 21,06ACT0010

1 2,20 0,30 0,66ACT0010

43,92

G9Z3Z001 m2 Pintat horitz. revestiment base poliuretà blau, imprimació

Pintat de paviment interior mitjançant l'amplicació de dues capes
de resina a base de poliuretà, inclou la preparació de la superficie
de formigó i l'apliació d'una capa d'iImprimació adherencia

Sala de bombes 1 14,60 13,30 194,18ACT0010

194,18
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FUSTERIA EXTERIOR01.06.09

EAFZU001 u Porta d'entrada d'alumini lacat

REF. 1. Porta d'entrada compost per dues fulles batents d'alumini
lacat de color ral estàndard amb trencament de pont tèrmic, de 65
mm de gruix, compost. Amb vidre 3+3/12/4 amb control solar. Amb
pany preparat per a porter automàtic i ferramenta. Inclòs transport i
muntatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 1740x2350 mm
Entrada principal 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

EAFZU021 u Porta alumini lacat,1 full.batents

REF. 2. Porta d'alumini lacat de color ral estàndard, de 65 mm de
gruix, amb una fulla batent. Inclòs transport i muntatge segons indi-
cacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 1000x2350 mm
Porta peatonal sala de bombes 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

EAFZU016 u Finestra alumini lacat,1fulla fixa,1200x1200mm,vidre 3+3

REF. 3. Finestra d'alumini lacat color ral estàndard amb trencament
de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost d'una fulla oscil·loba-
tent. Amb vidre 3+3/12/4 amb control solar. Inclòs transport i mun-
tatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 1400x1200 mm

2 2,00 2,00ACT0010

2,00

EAFZU010 u Conjunt de finestres alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2oscil·lobat.,vidre
3+3/12/4,control solar

REF. 4. Conjunt de dues finestres d'alumini lacat de color ral estàn-
dard amb trencament de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost
de 2 fulles oscil·lobatents. Amb vidre 3+3/12/4 amb control solar. In-
clòs transport i muntatge segons indicacions de la Direcció Faculta-
tiva.
DIMENSIONS: 1500x1200 mm

1 1,00 1,00ACT0010

1,00

EAFZU011 u Conjunt de finestres alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2oscil·lobat.,vidre
3+3/12/4,control solar

REF.5. Conjunt de finestres d'alumini lacat de color ral estàndard
amb trencament de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost de 2
fulles oscil·lobatents. Amb vidre 3+3/12/4 amb control solar. Inclòs
transport i muntatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 2000x1200 mm

1 1,00 1,00ACT0010

1,00

EAFZU012 u Conjunt de finestres alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1abatibl.+1fulles fixesvidre
3+3/12/4,control solar

REF. 6. Conjunt de finestres d'alumini lacat de color ral estàndard
amb trencament de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost de 1
fulla abatible i 1 fulla fixa. Amb vidre 3+3/12/4 amb control solar. In-
clòs transport i muntatge segons indicacions de la Direcció Faculta-
tiva.
DIMENSIONS: 4900x1200 mm

1 1,00 1,00ACT0010

1,00

EAFZU013 u Conjunt de finestres alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2abatibles+1fulla fixe,vidre
3+3/12/4,control solar

REF. 7. Conjunt de finestres d'alumini lacat de color ral estàndard
amb trencament de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost de
dues fulles abatibles i una fulla fixe. Amb vidre 3+3/12/4 amb con-
trol solar. Inclòs transport i muntatge segons indicacions de la Di-
recció Facultativa.
DIMENSIONS: 5000x1200 mm

3 3,00 3,00ACT0010
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3,00

EAFZU014 u Conjunt de finestres alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2oscil·lobat.+1fulla
fixe,vidre 3+3/12/4,control solar

REF. 8. Conjunt de finestres d'alumini lacat de color ral estàndard
amb trencament de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost de
dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixe. Amb vidre 3+3/12/4 amb
control solar. Inclòs transport i muntatge segons indicacions de la
Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 6355x1200 mm

1 1,00 1,00ACT0010

1,00

EARZU002 u Subministrament i col·locació de porta seccional,5000x5000mm

REF. 9. Porta seccional amb panell sandvitx, de 40 mm de gruix,
de color ral estàndard. Amb sistema de seguretat antirotura de ca-
bles, premarc, guies, pany i mecanismes d'obertura. Inclòs trans-
port i muntatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 3855x4750 mm
Porta vehicles sala de bombes 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

EARZU001 u Conjunt de porta+marc ,lames i inclinades

REF. 10. Conjunt de porta i marc d'acer galvanitzat i lacat de color
ral estàndard, de 65 mm de gruix, compost de dues fulles batents
amb lames fixes i inclinades, de 10-13 mm de gruix, per tal de pro-
porcionar ventilació al local. Inclou pany i ferrementa. Inclòs trans-
port i muntatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 2800x3500 mm
Magatzem 1 1,00 1,00ACT0010
Magatzem HIPOCLORIT SÒDIC 1 1,00ACT0010

2,00

E86ZU001 m2 Folrat param.vertical pl.alumini lacat,interior aïllament

Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini lacat de color ral
estàndard i l'interior amb aïllament de poliuretà, de 60 mm de gruix,
per tal de tapar parets i estructura. Inclòs transport i muntatge se-
gons indicacions de la Direcció Facultativa.

1 3,20 3,20 3,20ACT0010

3,20

FUSTERIA INTERIOR01.06.10

EAQDZU01 u Porta interior fulla batent,g=35-40mm,ampl.=80cm,alç=210cm,fusta
xap.faig,enverniss.,c.llises+int.fusta

Porta d'una fulla batent, de 35-40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i
210 cm alçària, de fusta xapada de faig, envernissada, de cares lli-
ses i estructura interior de fusta. Amb premarc, entapetat i ferra-
menta. Inclòs transport i muntatge segons indicacions de la Direc-
ció Facultativa.
Vestidors 6 6,00 6,00ACT0010

6,00

E66ZU002 m2 Tancament interior,vidre segur. 5+5mm,fulla batent p/porta int. vidre trempat
10mm

Tancament interior col·locat amb perfileria d'inox oculta, compost
per vidre laminar de seguretat de 5+5 mm de gruix i porta d'una fu-
lla batent amb vidre trempat de 10 mm de gruix. Amb caixa amb fre
encastada al terra, pany i ferramenta. Inclòs transport i muntatge
segons indicacions de la Direcció Facultativa.
Despatx 1 4,00 2,90 11,60 11,60ACT0010

1 3,40 2,90 9,86ACT0010
Laboratori 1 2,50 2,90 7,25ACT0010

28,71

E66ZU003 m2 Tancament interior,vidre segur. 5+5mm,fulla batent p/porta int. vidre trempat
10mm

Tancament interior col·locat amb perfileria d'inox oculta, compost
per vidre laminar de seguretat de 5+5 mm de gruix i porta d'una fu-
lla batent amb vidre trempat de 10 mm de gruix. Amb caixa amb fre
encastada al terra, pany i ferramenta. Inclòs transport i muntatge
segons indicacions de la Direcció Facultativa.
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Cancell 1 1,80 2,90 5,22 5,22ACT0010

5,22

EASA72QB u Porta tallaf.,metàl.,EI2 60-C5,2bat.,160x210cm

Porta tallafocs metàl·lica, EI2 45-C5, de dues fulles batents, per a
una llum de 160x250cm, amb ferramenta. Inclòs transport i muntat-
ge segons indicacions de la Direcció Facultativa.
Sala quadres elèctrics 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

EASA71N2 u Porta tallaf.,metàl.,EI2 60-C5,1bat.,80x210cm

Porta tallafocs metàl·lica, EI2 45-C5, una fulla batent, per a una
llum de 80x210 cm, amb ferramenta. Inclòs transport i muntatge se-
gons indicacions de la Direcció Facultativa.
Sala bombes 1 1,00 1,00ACT0010
Sala quadres elèctrics 1 1,00ACT0010

2,00

SERRALLERIA01.06.11

GDDZU000 pa Obertura del mirador de l'entrada de l'aigua al dipòsit

Subministrament, transport  i muntatge de la obertura practicable
del mirador de l'entrada de l'aigua al dipòsit de 80x120cm (segons
detall de projecte). Inclou fomació de la banqueta perimetral de for-
migó armada de 10x25cm de secció; Marc d'inox AISI 304 (perfil U)
fixat a la banqueta amb cargols. Marc d'inox AISI 304 (suport del vi-
dre) compost per un perfil rectangular+passamà. Vidre de segure-
tat (trepitjable). Inclou pany, mecanismes d'obertura, juntes de go-
ma, i segellats amb silicona.   

1 1,00 1,00ACT0010

1,00

GDDZU001 pa Obertura accés interior dipòsit

Subministrament, transport  i muntatge de la obertura practicable
per  l'accés a l'interior del dipòsit de 80x80cm (segons detall de pro-
jecte). Inclou fomació de la banqueta perimetral de formigó armada
de 10x25cm de secció; Marc d'inox AISI 304 (perfil U) fixat a la ban-
queta amb cargols. Tapa i marc d'inox AISI 304 (trepitjable). Inclou
pany, mecanismes d'obertura, juntes de goma, i segellats amb sili-
cona.   

1 1,00 1,00ACT0010

1,00

KQN2U001 m Escala de gat, alumini anoditzat amb anell protecció, col.
Subministrament i muntatge d'escala vertical, tipus de gat, d'una amplada
mínima de 40 cm, formada per montants laterials i graons d'alumini anodit-
zat separats aproximadament 35 cm, amb anell de protecció perimetral
col·locat a partir de 2 m del terra també d'alumini anoditzat. Inclou tot el ma-
terial necessari per a la seva col·locació i fixació

Magatzem 1 5,00 5,00ACT0010
Coberta 1 4,00 4,00ACT0010

9,00

CAL.INOX14 u Formació tub+corba sold.taller acer inox. AISI-304L alimentació bombes

Subministrament i col·locació de tub amb corba soldada DN100 a
taller, d'acer inoxidable AISI-304L, per a la formació de conducta
pel pas del cablejat de potència per alimentar les bombes d'impul-
sió des de la safata penjada en el forjat del dipòsit. Inclou la fixació
en el forat realitzat en el forjat i el rejuntat amb morter sense retrac-
ció
Alimentació bombes 4 4,00ACT0010

4,00
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APARELLS SANITARIS01.06.12

EJ12B71P u Plat dutxa quadrat porcel. vitrif.,800x800mm,blanc,preu alt,col.

Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 80x80cm, de co-
lor blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment

Vestidors 2 2,00 2,00ACT0010

2,00

EJ14U01P u Inodor porcel.vert.,cist.,blanc,preu alt,col.

Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i ta-
pa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació
Vestuàris 2 2,00 2,00ACT0010

2,00

EJ13B71P u Lavabo peu porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt,col.sob/peu

Lavabo de porcellana vitrificada, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu alt, col·locat sobre peu

Vestuàris 2 2,00ACT0010

2,00

EJ18L2AL u Aigüera pica circ.,L40-50cm,brillant,preu sup.,col.sob/moble

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50
cm de llargària, acabat brillant, preu superior, col·locada sobre mo-
ble
Laboratori 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

EJ22612A u Aixeta monocoman.,munt.superf.,p/dutxa telèf.,cromat,preu alt,2x

Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a
dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de
1/2" i sortida de 1/2"
Dutxes vestuàris 2 2,00 2,00ACT0010

2,00

EJ22E720 u Ruixador fix,asper.fixa,fix.braç dutxa,alum.anodit.,preu alt

Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anodit-
zat, preu alt
Dutxes vestuàris 2 2,00 2,00ACT0010

2,00

EJ24A121 u Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2"

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cro-
mat, preu alt, amb entrada de 1/2"
WC vestuàris 2 2,00 2,00ACT0010

2,00

EJ2353CG u Aixeta monocoman.p/lavab.,munt.s/taule.,esmalt.,preu mitjà,1"1/4

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó esmaltat, preu mitjà, amb
desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1"1/4, amb dues entra-
des de maniguets
Vestuàris 2 2,00ACT0010

2,00

EJ28612A u Aixeta monocomand. p/aigüera munt.superf.,mural,llautó cromat,preu alt,broc
tub,2x1/2"

Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment,
mural,  de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb
dues entrades de 1/2"
Laboratori 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

EJ3237NG u Desguàs pipa plat dutxa,PVC,D=32mm,connec.ramal PVC

Desguàs de pipa per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de
PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC
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Dutxes vestuàris 2 2,00 2,00ACT0010

2,00

EJ33B1SF u Sifó botella+vàlv.ventil. p/lavab.,ABS,cromat,D=40mm,flux 2,5l/s

Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo,
d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 2,5 l/s, de desig-
nació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de pe-
tita evacuació
Lavabo vestuàris 2 2,00 2,00ACT0010

2,00

EJ38B4SF u Sifó botella+vàlv.ventil. p/aigüera,ABS,D=40mm,flux 2,5l/s,AII s

Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a aigüera,
d'ABS, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 2,5 l/s, de designació AII
segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita eva-
cuació
Pica laboratori 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

DIPÒSIT DE PURGUES I RENTATS01.07

FONAMENTS, MURS I ESTRUCTURA01.07.01

G3D1Z4J5 m Micropilons de 180mm de diàmetre amb entubació de diàmetre 88,9x7mm

Execució de micropilons de 180mm de diàmetre nominal i amb un
encastament mínim de 5m dins l'estrat resistent (roca), distribuits
segons s'indica als plànols, amb una càrrega màxima admissible
per micropilot de 44 tones. Amb armadura interna formada per una
tuberia tipus TM-80 de 88,9mm de diàmetre i 7mm de gruix (límit
elàstic>5620 kg/cm2, resistència a ruptura>6900kg/cm2, secció
19,18cm2 i càrrega 52 tones). El micropilot s'omplirà amb beurada
de ciment 42,5-SR de dosificació mínima 800kg/m3. S'inclou l'ex-
cés anormal de beurada així com el transport, emplaçament i prepa-
ració de la maquinària.

12 11,00 132,00Act002

132,00

X090239PA ut Placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm, sobre el micropilot

Subministrament i col·locació de placa metàl·lica rectangular de
200·200·20mm, amb forat de 91-92mm de diàmetre, soldada sobre
el tub TM-80 dels micropilots. Inclou treballs de preparació del mi-
cropilot, retirada de la beurada sobrant i tall del micropilot si cal.

12 12,000Act002

12,00

G921201L m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig

Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
98 % PM.

1 6,50 6,50 0,30 12,68Act002

12,68

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió
Llosa dipòsit 1 28,30 28,30Act002
Previsió 0,1 28,30 2,83Act002

31,13

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa

Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou for-
mació d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el pro-
jecte.
Lateral llosa fonament 1 18,85 0,50 9,43Act002

Act002

9,43

G3C5Z6H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IV+Qb,bomba

Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consis-
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tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba
Llosa fonament 1 28,30 0,50 14,15Act002
Previsió 0,05 14,15 0,71Act002

14,86

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàme-
tre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de lí-
mit elàstic >= 500 N/mm2
Llosa (quantia 38kg/m2) 1 28,30 38,00 1.075,40Act002
Creuetes(Quantia 22kg/ut) 12 22,00 264,00 1.339,40Act002
Previsió 0,05 1.339,40 66,97Act002

1.406,37

G325Z000 m3 Formigó p/estructura.,HA-30/B/20/IV+Qb,bomba

Formigó per a estructura (murs i lloses) HA-30/B/20/IV+Qb de con-
sistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba
Murs 1 17,60 8,00 0,30 42,24Act002
Previsió 0,05 42,24 2,11Act002

44,35

G32B3101 kg Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mm

Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Arrencada mur (24kg/ml) 1 17,60 24,00 422,40Act002
Mur (185kg/ml) 1 17,60 185,00 3.256,00 3.678,40Act002
Previsió 0,05 3.678,40 183,92Act002

3.862,32

G32DZ300 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat taulers fenolic de forma corva. encofr.2
cara,h<=8m,form.vist

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb taulers fenòlics, per a murs de contenció de
base corva encofrat a dues cara, per a una alçària de treball < 8 m,
per a deixar el formigó vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, fo-
rats i geometries vàries definides en el projecte.
Murs 2 17,60 8,00 281,60Act002
Previsió 0,05 281,60 14,08Act002

295,68

E7J1Z001 ml Junta hidroexp. perfil cautxú 10 x 20 mm p. junts de treball intern de formigó

Subministrament i col·locació de perfil hidoexpansiu a base de caut-
xú, de 10 x 20 mm de secció com a mínim, per al segellat de junts
de treball interns de formigó. Inlou la fixació del perfil de cautxú en
el formigó mitjançant masilla de poliuretà o bé amb claus d'acer ca-
da 20 cm, així com la formació dels solapaments de com a mínim
de 5 cm
Murs 2 17,600 35,200Act002

35,20

G7811100 m2 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió
bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1
Mur 1 17,60 7,50 132,00Act002

132,00

G3C5Z003 PA Segellat de dividals dels murs dels dipòsits

Segellat de dividals dels murs de la totalitat dels dipòsits que tin-
guin presència d'aigua amb morter especial hidrofug

1 1,00Act002

1,00

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm

Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de
240 mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format
per un cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm
recoberta amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats
de 80 mm de longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra
de fàbrica. Inclou la col·locació amb morter sense retracció o amb
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resines, cada 40 cm com a màxim, inclou formació de taladres en
mur de formigó
Accés dipòsit 1 20,00 20,00 20,00Act0010

20,00

SEG.MUR u Partida integre segellat i rejuntat tub Ø<=500 mm en mur in-situ

Partida integre pel segellat i rejuntat del voltant de conducte de fins
a 500 mm de diàmtre en mur de formigó in situ o tancament vertical
prefabricat de formigó, amb morter sense retracció
Entrada tub Ø500 purgues i
rentats filtres

1 1,00Act0010

1,00

PMAI1252 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø127 mm, 2 brides, col·locat i reju

Partida integre per a la formació de passamur de 60 cm de llargada
d'acer inox. AISI-316 de Øe=127 mm i espessor 2 mm (gama mili-
mètrica) amb extrems acabats amb una valona soldada a taller d'a-
cer inox. AISI-304 de Øe=127 mm i espessor 2 mm per a la col·lo-
cació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN250, el passamur dis-
posarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox. AISI-304 de
30 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cor-
dons hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al voltant del tub, la
fixació en el forat previament encofrat i el rejuntat amb morter sen-
se retracció del passamur
Impulsions bombes fangs 2 2,00Act0010

2,00

FDK2UC45 u Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,100x100x100cm,s/solera formigó

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 100x100
cm i 100 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada
sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb terres de l'excavació. Inclòs subministrament i col·locació
de tapa de fosa dúctil
Arqueta valvuleria tubs impulsió 1 1,00ACT0020

1,00

PAVIMENTS01.07.02

E9G2G146 m2 Paviment form. 5-10 cm gruix,formigó HA-30/B/20/IIa+E,col.bombeig estesa i
vibratge

Paviment de formigó formant pendents, de 5 a 10 cm de gruix amb
fibres metàl·liques (25kg/m3) i mallasso 20x20cm de diàmetre
5mm, amb formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandà-
ria màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa+E, col·locat mitjançant bombeig, estesa
i vibratge mecànic i remolinat mecànic
Formació pendents 1 19,65 19,65ACT0010
Previsió 0,05 19,65 0,98ACT0010

20,63
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URBANITZACIÓ I XARXES HIDRÀULIQUES01.08

XARXES DE SANEJAMENT01.08.01

ZD7FU040 m Desaigua de PVC Ø40 mm. formigonat

Desaigua amb clavegueró amb tub de PVC de paret massissa, de
D=40 mm, de SN4 (4kN/m2) de rigidesa anular amb unió encolada,
segons norma UNE-EN 1401-1, enterrat i formigonat en tot el seu
perímetre o bé col·locat aèri . S'inclou la formació dels sifons dels
diversos aparells connectats, així com tots els elements i accesso-
ris per a la seva col·locació
Desaigua reixa perimetre
descàrrega hipoclorit sòdic

3 1,50 4,50ACT0010

Desaigua arqueta comptador 1 2,00 2,00Act001

6,50

ZD7FU031 ml Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø200 mm.

Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta
densitat coextruïda, de doble paret de diàmetre exterior 200 mm. i
diàmetre interior 180 mm., corrugada per la part exterior i llisa per
la part interior, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa cir-
cumferencial 8 kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, inclòs junta
elastomèrica d'estanqueitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè,
peces especials i accessoris de muntatge.
BAIXANTS EDIFICIACT0010
A pou 1 1 13,00 13,00ACT0010
A pou 4 1 6,00 6,00ACT0010
Entre pou 1 i 2 1 7,00 7,00ACT0010
EMBORNALS I REIXESACT0010
A pou 1 1 5,00 5,00ACT0010

1 6,00 6,00ACT0010
Entre pou 1 i 2 1 4,00 4,00ACT0010
Entre pou 2 i 3 1 4,00 4,00ACT0010
A pou 3 1 6,00 6,00ACT0010
A pou 4 1 13,00 13,00ACT0010
Entre pou 4 i 5 1 4,00 4,00ACT0010
Entre pou 5 i 6 1 4,00 4,00ACT0010
Entre pou 6 i 7 1 4,00 4,00ACT0010
A pou 7 1 6,00 6,00ACT0010

1 4,00 4,00 86,00ACT0010
A pou 8 2 3,00 6,00ACT0010
CUBETA FILTRES DE SORRAACT0010
Permetre cubeta 1 10,00 10,00ACT0010

1 10,00 10,00ACT0010
1 4,00 4,00ACT0010
1 10,00 10,00ACT0010
1 17,00 17,00ACT0010

Derivació a pou 2 1 5,00 5,00 62,00ACT0010
AIGÜES RESIDUALSACT0010
En façana lateral fins a arqueta de
registre

1 8,50 8,50ACT0010

D'arqueta de registre a pou de
bombament

1 32,00 32,00ACT0010

188,50

ZD7FU034 ml Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø400 mm.

Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta
densitat coextruïda, de doble paret de diàmetre exterior 400 mm. i
diàmetre interior 343 mm., corrugada per la part exterior i llisa per
la part interior, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa cir-
cumferencial 8 kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, inclòs junta
elastomèrica d'estanqueitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè,
peces especials i accessoris de muntatge.

AIGÜES PLUVIALSACT0010
Pou 1 a pou 2 1 37,50 37,50ACT0010
Pou 2 a pou 3 1 37,50 37,50ACT0010
Pou 4 a pou 5 1 16,50 16,50ACT0010
Pou 5 a pou 6 1 21,00 21,00ACT0010
Pou 6 a pou 7 1 37,50 37,50ACT0010
Pou 3 a pou 8 1 19,00 19,00ACT0010
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Pou 7 a pou 8 1 19,00 19,00ACT0010
Sobreixidor dipòsit (a pou 5) 1 4,00 4,00ACT0010

192,00

ZD7FU036 ml Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø630 mm.

Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta
densitat coextruïda, de doble paret de diàmetre exterior 630 mm. i
diàmetre interior 535 mm., corrugada per la part exterior i llisa per
la part interior, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa cir-
cumferencial 8 kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, inclòs junta
elastomèrica d'estanqueitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè,
peces especials i accessoris de muntatge.

AIGÜES PLUVIALSACT0010
De pou 8 a sèquia 1 45,000 45,000ACT0010

45,00

FFB19455 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 63 mm de diàmetre no-
minal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic, col·locat al fons de la rasa i inclou col·locació
de cinta senyalitzadora
Impulsió de pou bombeig residuals
a connexió tub PEAD Ø125 mm

1 8,50 8,50ACT0010

Previsió 0,1 8,50 0,85ACT0010

9,35

FDD1A099 m Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elabo-
rat a l'obra amb formigonera de 165 l
Pluvials 8 1,50 12,00ACT0010
Previsió 1 2,00 2,00ACT0010

14,00

ZDDZU020 ut Con prefabricat de formigó per a pou de Ø100 cm

Con prefabricat de formigó per a pou de diàmetre 1.000 mm, amb
un diàmetre inferior de 1.000 mm i un diàmetre superior de 600 mm
i una alçada de 650 mm, col·locat sobre pou amb mitjans mecànics

Pluvials 8 8,000ACT0010
Previsió 1 1,000ACT0010

9,00

FDDZ6DD4 u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas
D=600mm,D400,col.mort.

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abati-
ble i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 se-
gons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Pluvials 8 8,00ACT0010
Previsió 1 1,00ACT0010

9,00

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm

Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de
240 mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format
per un cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm
recoberta amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats
de 80 mm de longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra
de fàbrica. Inclou la col·locació amb morter sense retracció o amb
resines, cada 40 cm com a màxim, inclou formació de taladres en
mur de formigó
Pluvials 8 8,00 64,00ACT0010
Previsió 1 8,00 8,00ACT0010

72,00

FDB27469 u Solera mitja canya HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x1,2m,p/tub D=40cm
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Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I  de 15 cm de
gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm
Pluvials 8 8,00ACT0010
Previsió 1 1,00ACT0010

9,00

FD5J6F0E u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-20/P/20/I

Caixa per a embornal  de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I
Vial 11 11,00ACT0010
Jardí 2 2,00ACT0010

13,00

FD5Z4DC4 u Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.535x335x45mm,C250,sup.absor.=8dm2,col.morter

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embor-
nal,  de 535x335x45 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124
i 8 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter
Vial 11 11,00ACT0010
Jardí 2 2,00ACT0010

13,00

ZD5ZU065 ml Canaleta i reixa recollida d'aigües de fundició de 14,5 cm D-400

Canaleta de recollida d'aigües de fundició de 145 x 110 mm. de mi-
des exteriors i 100 x 85 mm. de mides interiors, amb reixa de fundi-
ció amb una superfície d'absorció de 3 dm³, de classe D-400 se-
gons la norma UNE EN-124, col·locada amb morter mixt 1:2:10, ela-
borat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Perimetre zona descàrrega
hipoclorit sòdic recollida pluvials

1 12,290 12,290ACT0010

2 3,500 7,000ACT0010

19,29

ZD5ZU060 ml Canaleta i reixa recollida d'aigües de fundició de 33 cm. D-400

Canaleta de recollida d'aigües de fundició de 330 x 195 mm. de mi-
des exteriors i 260 x 155 mm. de mides interiors, amb reixa de fun-
dició, amb una superfície d'absorció de 12 dm³, de classe D-400 se-
gons la norma UNE EN-124, col·locada amb morter mixt 1:2:10, ela-
borat a l'obra amb formigonera de 165 l.

Entrada planta 1 6,000 6,000ACT0010

6,00

POUBOM u Paret pou circ.D=120 i con prefabricat asimètric, form. pou de registre

Partida integre per a la formació de pou registrable de 2,5 m de fon-
dària, format per anells prefabricats de 120 cm de diàmetre col·lo-
cats sobre un solera de formigó armat HA-25 amb con reductor a la
part superior. Inclou subministrament i col·locació de l'armadura de
la solera, i del replè al voltant del pou

Pou de bombeig aigües residuals 1 1,00Act0010

1,00

G21YB220 u Perforació form.arm. passamur D<=200mm,g=30-40cm,broca diamant

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passa-
murs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret en-
tre 30 i 40 cm amb broca de diamant intercambiable pel pas d'ins-
tal·lacions, inclou el rejuntat o segellat amb morter sense retracció
del conducte col·locat
Tub gravetat entrada pou bombeig
aigües residuals

1 1,00Act0010

Tub impulsió sortida pou bombeig
aigües residuals

1 1,00Act0010

Tub entrada recollida drenatges
zona descàrrega hipoclorit sòdic

1 1,00ACT0010

3,00

E9UZ001 ml Mitja canya radi 15 cm, morter SIKATOP SEAL 107 o similar i rev. resina epoxi
SIKAGUARD 62 o similar

Formació de mitja canya de 15 cm de radi en les entregues entre
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les solera i els parament vertical de l'interiors dels dipòsits mitjan-
çant la utilització de morter impermeable flexible tipus SIKATOP SE-
AL 107 o de caracteristiques similars i recobriment d'aquest amb
una capa protectora a base de resines epoxi SIKAGUAR 62 o de
caracteristiques similars 
Perimetra interior pou bombeig
aigües residuals

1 3,80 3,80Act0010

3,80

12008102 u Partida integre connexió tub PEAD PE-100 Ø125 mm a arqueta reactor EDAR

Partida integre per a la connexió de la canonada d'impulsió de po-
lietilè d'alta densitat PE-100 Ø125 mm, procedent de l'ETAP, en l'ar-
queta d'entrada del reactor biològic  de l'EDAR Vall del Ges

Connexió abocament a EDAR 1 1,00ACT0010

1,00

XARXES DE PROCÉS I PRODUCTES QUÍMICS01.08.02

FDD1A099 m Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elabo-
rat a l'obra amb formigonera de 165 l
Tub Ø500, desaigua cubeta filtració 1 2,00 2,00ACT0010
Previsió 1 2,00 2,00ACT0010

4,00

ZDDZU020 ut Con prefabricat de formigó per a pou de Ø100 cm

Con prefabricat de formigó per a pou de diàmetre 1.000 mm, amb
un diàmetre inferior de 1.000 mm i un diàmetre superior de 600 mm
i una alçada de 650 mm, col·locat sobre pou amb mitjans mecànics

Tub Ø500, desaigua cubeta filtració 1 1,000ACT0010
Previsió 1 1,000ACT0010

2,00

FDDZ6DD4 u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas
D=600mm,D400,col.mort.

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abati-
ble i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 se-
gons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Tub Ø500, desaigua cubeta filtració 1 1,00ACT0010
Previsió 1 1,00ACT0010

2,00

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm

Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de
240 mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format
per un cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm
recoberta amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats
de 80 mm de longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra
de fàbrica. Inclou la col·locació amb morter sense retracció o amb
resines, cada 40 cm com a màxim, inclou formació de taladres en
mur de formigó
Tub Ø500, desaigua cubeta filtració 1 8,00 8,00ACT0010
Previsió 1 8,00 8,00ACT0010

16,00

FDB27469 u Solera mitja canya HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x1,2m,p/tub D=40cm

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I  de 15 cm de
gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm
Tub Ø500, desaigua cubeta filtració 1 1,00ACT0010
Previsió 1 1,00ACT0010

2,00

ZD7FU031 ml Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø200 mm.

Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta
densitat coextruïda, de doble paret de diàmetre exterior 200 mm. i
diàmetre interior 180 mm., corrugada per la part exterior i llisa per
la part interior, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa cir-
cumferencial 8 kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, inclòs junta
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elastomèrica d'estanqueitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè,
peces especials i accessoris de muntatge.
CUBETA FILTRES DE SORRAACT0010
D'arqueta purgues a tub Ø500 1 3,00 3,00ACT0010
RECOLLIDA PROUCTES
QUÍMICS

ACT0010

Zona descàrrega hipoclorit sòdic 1 6,00 6,00ACT0010
Zona descàrrega PAX 1 6,00 6,00ACT0010

1 4,00 4,00ACT0010

19,00

ZD7FU035 ml Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø500 mm.
Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta densitat co-
extruïda, de doble paret de diàmetre exterior 500 mm. i diàmetre interior 427
mm., corrugada per la part exterior i llisa per la part interior, del tipus B se-
gons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8 kN/m²,  col·locada al fons
de la rasa, inclòs junta elastomèrica d'estanqueitat (EPDM), maniguets d'u-
nió en polietilè, peces especials i accessoris de muntatge.

Desaigua sota cubeta filtració fins
a pou de registre

1 12,00 12,00ACT0010

Desaigua de pou de registre fins a
dipòsit purgues/rentats

1 30,00 30,00ACT0010

42,00

FFB1C455 m Tub PE 100,DN=90mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 90 mm de diàmetre no-
minal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic, col·locat al fons de la rasa i inclou col·locació de cinta se-
nyalitzadora
Impulsió fangs a dipòsit purgues i
rentats

1 5,00 5,00ACT0010

1 17,00 17,00 22,00ACT0010
Previsió 0,1 22,00 2,20ACT0010

24,20

FFB1F425 m Tub PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 125 mm de diàmetre no-
minal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic, col·locat al fons de la rasa i inclou col·locació de cinta se-
nyalitzadora
Impulsió dipòsit purgues i rentats a
EDAR

1 160,00 160,00ACT0010

Baines tub precloració, des de
magatzem a cubeta filtació

2 4,00 8,00 168,00ACT0010

Previsió 0,1 168,00 16,80ACT0010

184,80

FFB1K425 m Tub PE 100,DN=200mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 200 mm de diàmetre no-
minal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic, col·locat al fons de la rasa i inclou col·locació de cinta se-
nyalitzadora
Buidat de fons cambres a pou
bombeig de capçalera

1 13,00 13,00ACT0010

Baina pas tub dosificació PAX i
desaigua vessament

1 2,00 2,00ACT0010

1 3,00 3,00 18,00ACT0010
Previsió 0,1 18,00 1,80ACT0010

19,80

FD5J6F0E u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-20/P/20/I

Caixa per a embornal  de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I
Recollida vessaments zona
descàrrega hipoclorit sòdic

1 1,00ACT0010
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Recollida vessaments zona
descàrrega PAX-10

1 1,00ACT0010

2,00

FD5Z4DC4 u Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.535x335x45mm,C250,sup.absor.=8dm2,col.morter

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embor-
nal,  de 535x335x45 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124
i 8 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter
Recollida vessaments zona
descàrrega hipoclorit sòdic

1 1,00ACT0010

Recollida vessaments zona
descàrrega PAX-10

1 1,00ACT0010

2,00

URBANITZACIÓ01.08.03

F6A13436 m Reixat acer h=2m,tela met.torsió
simp.,galv.,pas=50mm,D=2,7/2,7mm+pals,D=50mm/3m

Reixat d'acer d'alçària 2,60 m amb tela metàl·lica de torsió simple
amb acabat galvanitzat i plastificat de color verd, de 50 mm de pas
de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàme-
tre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part propor-
cional de pals per a punts singulars
Perimetre parcel·la 1 7,00 7,00ACT0010

1 80,00 80,00ACT0010
2 50,00 100,00ACT0010
1 92,00 92,00ACT0010

279,00

GAR1P475 u Porta corredissa motoritzada

Porta corredissa metàl·lica motoritzada de 5 metres d'amplada i
2,60 metres d'altura, formada per marc i muntants de perfils rectan-
gulars tallats i soldats a taller, totalment galvanitzada, inclòs guies,
ancoratges i mecanismes, totalment acabada.
Entrada principal 1 1,00ACT0010

1,00

F931201J m3 Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM
Vial 1 301,00 0,30 90,30ACT0010
Paviments parcel·la 1 2.093,00 0,30 627,90ACT0010
Davant CT 1 10,00 2,00 0,30 6,00ACT0010

724,20

F9715L11 m3 Base p/rigola, HM-20/S/40/I, camió+vibr.manual, reglejat

Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, es-
tesa i vibratge manual, acabat reglejat
Perímetre exterior 1 245,00 0,40 0,25 24,50ACT0010
Perímetre interior 2 73,00 0,40 0,25 14,60ACT0010

2 37,00 0,40 0,25 7,40ACT0010
Deducció zona descàrrega
HIPOCLORIT SÒDIC

-1 12,30 0,40 0,25 -1,23ACT0010

Deducció zona descàrrega PAX -2 13,00 0,40 0,25 -2,60ACT0010

42,67

F97422A9 m Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm,col.mort.1:8

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color
blanc,  de 20x20x8 cm, col·locades amb morter  de ciment 1:8, ela-
borat a l'obra amb formigonera  de 165 l
Perímetre exterior 1 245,00 245,00ACT0010
Perímetre interior 2 73,00 146,00ACT0010

2 37,00 74,00ACT0010
Deducció zona descàrrega
HIPOCLORIT SÒDIC

-1 12,30 -12,30ACT0010

Deducció zona descàrrega PAX -2 13,00 -26,00ACT0010

426,70

F965A6D5 m Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.base
form.HM-20/P/40/I h=10-20cm,rejunt.mort.M-5

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalit-
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zada  de calçada C3  de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe re-
sistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I  de
10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5
Perímetre exterior 1 215,00 215,00ACT0010

1 5,00 5,00ACT0010
1 21,00 21,00ACT0010
1 5,00 5,00ACT0010
1 12,00 12,00ACT0010

Perímetre interior 2 73,00 146,00ACT0010
2 37,00 74,00ACT0010

Jardineres 1 7,00 7,00ACT0010
1 2,00 2,00ACT0010
1 11,00 11,00ACT0010
1 2,00 2,00ACT0010

Deducció emmagatzematge PAX -1 4,30 -4,30ACT0010

495,70

Z965U021 m Vorada recta form., MC, A4 (20x8cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.base
form.HM-20/P/40/I h=10-20cm,rejunt.mort.M-5

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalit-
zada per a vianants A4 de 20x8 cm, amb un cantell arrodonit, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-4b
Perimetre vialitat i edifici explotació 1 24,000 24,000ACT0010

1 2,000 2,000ACT0010
1 11,000 11,000ACT0010
1 2,000 2,000ACT0010
1 9,000 9,000ACT0010
1 2,000 2,000ACT0010
1 11,000 11,000ACT0010
1 9,000 9,000ACT0010
1 2,000 2,000ACT0010
2 18,000 36,000ACT0010
1 5,000 5,000ACT0010
1 2,000 2,000ACT0010
1 44,000 44,000ACT0010
1 31,000 31,000ACT0010
2 2,000 4,000ACT0010

194,00

Z965U025 m Vorada remuntable.,ratll.sup.,DC.C9.25x13cm,R5,col./s.base form.HM-20/P/40/I
h=10-20cm,rejunt.mort.M-5

Vorada recta de peces de formigó remuntable, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm, de classe climàti-
ca B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

Zona descàrrega PAX 4 5,000 20,000ACT0010

20,00

F9265M11 m3 Subbase formigó HM-20/P/40/I,camió+vibr.manual,reglejat

Subbase de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i gran-
dària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb este-
sa i vibrat manual, amb acabat reglejat
Voreres perimetre edifici i linia de
procés

1 38,00 1,50 0,15 8,55ACT0010

1 12,00 1,50 0,15 2,70ACT0010
1 10,00 1,50 0,15 2,25ACT0010
1 4,00 1,50 0,15 0,90ACT0010
1 7,00 3,00 0,15 3,15ACT0010
1 3,00 1,50 0,15 0,68ACT0010
1 8,00 1,50 0,15 1,80ACT0010
1 9,00 1,50 0,15 2,03ACT0010
1 8,50 3,00 0,15 3,83ACT0010
1 13,00 1,50 0,15 2,93ACT0010
1 15,00 1,50 0,15 3,38ACT0010
1 30,00 1,20 0,15 5,40 37,60ACT0010

Previsió 0,05 37,60 1,88ACT0010

39,48
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F9E11204 m2 Paviment panot vorera gris,20x20x2,5cm,preu alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment  de 200 kg/m3 de ci-
ment pòrtland i beurada de ciment pòrtland
Voreres perimetre edifici i linia de
procés

1 38,00 1,50 57,00ACT0010

1 12,00 1,50 18,00ACT0010
1 10,00 1,50 15,00ACT0010
1 4,00 1,50 6,00ACT0010
1 7,00 3,00 21,00ACT0010
1 3,00 1,50 4,50ACT0010
1 8,00 1,50 12,00ACT0010
1 9,00 1,50 13,50ACT0010
1 8,50 3,00 25,50ACT0010
1 13,00 1,50 19,50ACT0010
1 15,00 1,50 22,50ACT0010
1 30,00 1,20 36,00ACT0010

250,50

F9A23210 m3 Estesa de graves 5-12mm

Estesa de gravesde grandària màxima 5 a 12 mm per a la formació
de paviment perimetral en la planta
Entorn linia tractament 1 10,00 1,50 0,20 3,00ACT0010

1 45,00 1,50 0,20 13,50ACT0010
1 8,00 1,50 0,20 2,40ACT0010
1 5,00 4,00 0,20 4,00ACT0010
1 7,00 1,50 0,20 2,10ACT0010
1 18,00 3,00 0,20 10,80ACT0010

35,80

F9J12X40 m2 Reg imprim.,emul.bitum.catiònica ECI 1kg/m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per
a reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1 kg/m2
Accés 1 246,00 246,00ACT0010
Vials interiors 1 1.303,00 1.303,00ACT0010
Davant CT 1 10,00 2,00 20,00ACT0010
Deducció zona descàrrega
HIPOCLORIT SÒDIC

-1 12,29 3,45 -42,40ACT0010

Deducció zona descàrrega PAX -1 13,00 5,00 -65,00ACT0010

1.461,60

G9H11252 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B50/70 D (D-12),granul.calcari est-compact.

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulome-
tria densa per a capa de rodadura i granulat calcari, estesa i com-
pactada
Accés 2,4 246,00 0,06 35,42ACT0010
Vials interiors 2,4 1.303,00 0,06 187,63ACT0010
Davant CT 2,4 10,00 2,00 0,60 28,80ACT0010
Deducció zona descàrrega
HIPOCLORIT SÒDIC

-1 12,29 3,45 -42,40ACT0010

Deducció zona descàrrega PAX -1 13,00 5,00 -65,00ACT0010

144,45

F9Z4AA15 m2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m
B500T

Armadura per lloses i paviments de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a taller i manipulada
a l'obra
Zona descàrrega HIPOCLORIT
SÒDIC

1 12,00 3,30 39,60ACT0010

Zona descàrrega PAX 1 13,00 5,00 65,00 104,60ACT0010
Previsió 0,05 104,60 5,23ACT0010

109,83

F9G1A745 m3 Paviment form.s/add. HA-30/P/20/IIIa+E,camió,vibr.mecànic remol.mec.

Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIIa+E de consis-
tència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecà-
nic, inclou formació de pendents segons plànols
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Zona descàrrega HIPOCLORIT
SÒDIC

1 12,00 3,30 0,20 7,92ACT0010

Zona descàrrega PAX 1 13,00 5,00 0,20 13,00ACT0010
1 2,00 1,00 0,20 0,40 21,32ACT0010

Previsió 0,05 21,32 1,07ACT0010

22,39

FDK2UC25 u Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,50x50x50cm,s/solera formigó

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50 cm i
50 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terres de l'excavació. Inclòs subministrament i col·locació de
tapa de fosa dúctil
E1-E3 Instal·lació enllumenat 3 3,00ACT0010
BT1-BT18 Instal·lació de BT,
enllumenat i control

15 15,00ACT0010

Aigua potable 1 1,00ACT0010
Aire comprimit i boques de rec 8 8,00ACT0010
Baina dosificació PAX i desaigua
vessament PAX

1 1,00ACT0010

Registre claveguera aigües
residuals edifici

2 2,00ACT0010

Previsió 1 1,00ACT0010

31,00

FDK2UC45 u Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,100x100x100cm,s/solera formigó

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 100x100
cm i 100 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada
sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb terres de l'excavació. Inclòs subministrament i col·locació
de tapa de fosa dúctil
BT1-BT15 Instal·lació de BT,
enllumenat i control

3 3,00ACT0010

Previsió 1 1,00ACT0010

4,00

GG22TH1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pro-
pagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada amb cin-
ta de senyalització inclosa
Perimetre  instalacio faroles 1 50,00 50,00ACT0010

1 46,00 46,00ACT0010
1 83,00 83,00ACT0010
1 24,00 24,00ACT0010
3 8,00 24,00ACT0010
2 10,00 20,00ACT0010
1 6,00 6,00ACT0010
1 10,00 10,00ACT0010
2 7,00 14,00ACT0010
1 12,00 12,00ACT0010

Faroles 4m 11 2,00 22,00ACT0010
Previsió 1 20,00 20,00ACT0010

331,00

GG22TK1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada amb
cinta de senyalització inclosa
DE SALA QUADRES ELÈCTRICS
A ENTRADA PRINCIPAL

ACT0010

BT 1 32,00 32,00ACT0010
Telèfon 1 32,00 32,00ACT0010
Control 1 25,00 25,00ACT0010
DE SALA QUADRES ELÈCTRICS
A ARQUETA BT5

ACT0010

BT 3 2,00 6,00ACT0010
Reserva 1 2,00 2,00ACT0010
Control 1 2,00 2,00ACT0010
D'ARQUETA BT5 A ARQUETA
BT6

ACT0010

 Pàgina 57

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

BT 3 15,00 45,00ACT0010
Reserva 1 15,00 15,00ACT0010
Control 1 15,00 15,00ACT0010
D'ARQUETA BT6 A ARQUETA
BT7

ACT0010

BT 3 22,00 66,00ACT0010
Reserva 1 22,00 22,00ACT0010
Control 1 22,00 22,00ACT0010
D'ARQUETA BT7 A ARQUETA
BT8

ACT0010

BT 3 2,00 6,00ACT0010
Reserva 1 2,00 2,00ACT0010
Control 1 2,00 2,00ACT0010
D'ARQUETA BT8 A ARQUETA
BT9

ACT0010

BT 3 10,00 30,00ACT0010
Reserva 1 10,00 10,00ACT0010
Control 1 10,00 10,00ACT0010
D'ARQUETA BT9 A ARQUETA
BT10

ACT0010

BT 3 1,50 4,50ACT0010
Reserva 1 1,50 1,50ACT0010
Control 1 1,50 1,50ACT0010
D'ARQUETA BT10 A ARQUETA
BT11

ACT0010

BT 3 7,00 21,00ACT0010
Reserva 1 7,00 7,00ACT0010
Control 1 7,00 7,00ACT0010
D'ARQUETA BT11 A ARQUETA
BT12

ACT0010

BT 3 2,00 6,00ACT0010
Reserva 1 2,00 2,00ACT0010
Control 1 2,00 2,00ACT0010
D'ARQUETA BT12 A ARQUETA
BT13

ACT0010

BT 3 12,00 36,00ACT0010
Reserva 1 12,00 12,00ACT0010
Control 1 12,00 12,00ACT0010
D'ARQUETA BT13 A ARQUETA
BT15

ACT0010

BT 1 17,00 17,00ACT0010
Control 1 17,00 17,00ACT0010
D'ARQUETA BT15 A ARQUETA
DE DERIVACIÓ A ETAP

ACT0010

BT 1 40,00 40,00ACT0010
Control 1 40,00 40,00ACT0010
D'ARQUETA BT11 A ARQUETA
BT14

ACT0010

BT 1 8,00 8,00ACT0010
Control 1 8,00 8,00ACT0010
D'ARQUETA BT8 A ARQUETA
BT16

ACT0010

BT 3 7,50 22,50ACT0010
Reserva 1 7,50 7,50ACT0010
Control 1 7,00 7,00ACT0010
D'ARQUETA BT16 A ARQUETA
BT17

ACT0010

BT 3 2,80 8,40ACT0010
Reserva 1 2,80 2,80ACT0010
Control 1 2,80 2,80ACT0010
D'ARQUETA BT17 A ARQUETA
BT18

ACT0010

BT 3 16,50 49,50ACT0010
Reserva 1 16,50 16,50ACT0010
Control 1 16,50 16,50ACT0010
Previsió 1 25,00 25,00ACT0010

745,00

GG22TP1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,canal.sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada amb
cinta de senyalització inclosa
AIRE COMPRIMIT,  de magatzem
a filtres de sorra

1 1,50 1,50ACT0010
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1 24,50 24,50ACT0010
1 2,00 2,00ACT0010
1 1,50 1,50ACT0010

BT, escomesa elèctrica 3 32,00 96,00ACT0010
Previsió 1 25,00 25,00ACT0010

150,50

E9UZ001 ml Mitja canya radi 15 cm, morter SIKATOP SEAL 107 o similar i rev. resina epoxi
SIKAGUARD 62 o similar

Formació de mitja canya de 15 cm de radi en les entregues entre
les solera i els parament vertical de l'interiors dels dipòsits mitjan-
çant la utilització de morter impermeable flexible tipus SIKATOP SE-
AL 107 o de caracteristiques similars i recobriment d'aquest amb
una capa protectora a base de resines epoxi SIKAGUAR 62 o de
caracteristiques similars 
JUNTA PAVIMENT-VORERAACT0010
Zona descàrrega HIPOCLORIT
SÒDIC

1 12,00 12,00ACT0010

Zona descàrrega PAX 2 12,00 24,00ACT0010
Llosa dipòsit PAX 4 4,10 16,40ACT0010
Arqueta llosa PAX 4 0,50 2,00ACT0010

54,40

G8B7002 m2 Pintat vert. parament o paviment revestiment epoxi 2-3 mm, capa imprimació

Pintat de parament vertical de formigó o de paviment amb una ca-
pa de 2 a 3 mm de revestiment epoxi, tipus MASTERTOP BC 378 o
similar prèviament amb una capa d'imprimació del tipus MASTER-
TOP P 611 de BASF o similar
Zona descàrrega HIPOCLORIT
SÒDIC

1 12,00 3,30 39,60ACT0010

Zona descàrrega PAX 1 12,00 5,00 60,00ACT0010
1 2,00 1,00 2,00ACT0010

Llosa dipòsit PAX 1 4,10 4,10 16,81ACT0010
Arqueta llosa PAX 5 0,50 0,50 1,25ACT0010

119,66

F7B451B0 m2 Làmina antigerminant col·locada sense adherir

Làmina antigerminant col·locada sense adherir, prèvia a l'estesa de
graves
Sota paviment granular 1 10,00 1,50 15,00ACT0010

1 45,00 1,50 67,50ACT0010
1 8,00 1,50 12,00ACT0010
1 5,00 4,00 20,00ACT0010
1 7,00 1,50 10,50ACT0010
1 18,00 3,00 54,00ACT0010

179,00

12008103 u Treballs de demolició i reposició elements obra civil EDAR

Partida integre a justificar per la direcció facultativa destinada a la
demolició i a la reposició dels elements d'obra, principalament de la
vialitat interior de l'EDAR i de la tanca perimetral, afectats per la ins-
tal·lació soterrada del tub de polietilè d'alta densitat PE-100 de
Ø125 mm procedent de l'ETAP

Elements vialitat afectat EDAR 1 1,00ACT0010

1,00

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa

Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou for-
mació d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el pro-
jecte.
Llosa dipòsit PAX 4 4,30 0,50 8,60ACT0010
Sòcol interior 4 4,30 0,10 1,72ACT0010
Arqueta buidat 4 0,50 0,50 1,00 11,32ACT0010
Previsió 0,05 11,32 0,57ACT0010

11,89

G3C515H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Llosa dipòsit PAX (quantia 85
kg/m³)

1 4,30 4,30 0,30 5,55ACT0010
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Sòcol interior 4 4,30 0,10 0,10 0,17 5,72ACT0010
Previsió 0,05 5,72 0,29ACT0010

6,01

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàme-
tre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de lí-
mit elàstic >= 500 N/mm2
Llosa dipòsit PAX (quantia 27
kg/m³)

1 4,30 4,30 499,23 27ACT0010

Previsió 0,05 499,23 24,96ACT0010

524,19

SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ01.08.04

FBA2U035 Partida general de senyalització vertical

Partida general per al subministrament i col·locació de senyalitza-
cions verticals vàries, i pintat sobre paviment de senyalització horit-
zontal amb pintura reflectora i microesferes de vidre amb màquina
autopropulsada

1 1,00ACT0010

1,00

GESTIO DE RUNES01.08.06

E2R1U100 PA Subministrament, gestor i transport de runes i residus a l'abocador

Subministrament, gestor i transport de runes i residus a l'abocador
amb contenidors de 5m3, procedents de les obres de construcció

ETAP 1 1,00 1,00Act001

1,00

JARDINERIA01.08.07

F226U001 m2 Preparació de terres, aportació adob, sembra

Preparació mecànica de les terres amb fresat, aportació d'adob or-
gànic i sembra de gespa autòctona
Zona enjardinada 1 1.289,29 1.289,29ACT0010

1.289,29

F226U002 PA Plantació arbres i arbustos

Partida alçada pel subministrament i 
Zones enjardinades façana
principal

1 1,00ACT0010

1,00
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02 EQUIPS MECÀNICS

OBRA DE CAPTACIÓ I CANONADA D'INTERCONNEXIÓ02.01

REIXAINOX kg Subminstrament i muntatge de reixa retenció sòlids acer inox. 304

Subministrament i muntatge de reixa a l'entrada de la captació d'ai-
gua per la retenció dels sòlids arrossegats pel riu per evitar-ne l'en-
trada a la canonada de formigó de DN1000. La reixa estarà forma-
da per un bastidor rectangular de 5 m de llargada per 1,5 m d'alça-
da total, fet a partir de perfil rectangular 100x100x4 mm d'acer inox.
AISI-304 fabricat segons EN-10296, amb tres muntants col·locats
equidistants. Els espais entre muntats es col·locaràn 6 perfils verti-
cals rectangular de 80x80x3 mm d'acer inox. AISI-304 fabricats se-
gons EN-10296 deixant una separació entre barres de 15 cm. In-
clou el muntatge que es realitzarà mitjançant la fixació de la reixa
en la mateixa obra existent d'inici de la sèquia, la fixació es farà
amb tacs químics M16 d'acer inox. AISI-304, i els elements d'eleva-
ció necessàris
Perfil 100x100x4 2 5,00 123,60 123,60 12.36ACT0010

5 1,50 92,70 12.36ACT0010
Perfil 80x80x3 24 1,50 267,48 7.43ACT0010

483,78

CV100A304 u Subministrament i muntatge comporta mural 1.000x1.000 amb muntant i acc. m.
volant

Subministrament i muntatge de comporta mural de 1.000 mm d'am-
plada i 1.000 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant
amb bastidor per l'obsturació de tub de formigó DN1000, fixada a
paret vertical amb una alçada des del terra fins al fons del canal de
1,80 m. La comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastò-
mer d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AI-
SI-304. S'inclouen tots els elements i accessoris de fixació que tam-
bé seràn d'acer inox. AISI-304
Obra de captació 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

CV050A304 u Subministrament i muntatge comporta mural 500x500 amb muntant i acc. m.
volant

Subministrament i muntatge de comporta mural de 500 mm d'am-
plada i 500 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant
amb bastidor per l'obsturació de finestra de 500x500 en arqueta de
buidat, fixada a paret vertical de formigó de la propia arqueta amb
una alçada des del terra fins al fons de 2,50 m. La comporta serà
estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer d'EPDM, essent tots els
elements metàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'inclouen tots els ele-
ments i accessoris de fixació que també seràn d'acer inox. AISI-304
Arqueta de buidat i sobreeixidor 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

CM080A304 u Subministrament i muntatge comporta mural 800x800 amb muntant i acc.
motoritzat

Subministrament i muntatge de comporta mural de 800 mm d'am-
plada i 800 mm d'alçada d'accionament motoritzat elèctric amb bas-
tidor per l'obsturació de tub de tub de formigó DN800 situat en ar-
queta de derivació, fixada a paret vertical de formigó de la propia ar-
queta amb una alçada des del terra fins al fons de 2,30 m. La com-
porta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer d'EPDM, es-
sent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'inclouen
tots els elements i accessoris de fixació que també seràn d'acer
inox. AISI-304
Arqueta de derivació a ETAP 1 1,00 1,00ACT0010

1,00
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BOMBAMENT DE CAPÇALERA I FILTRACIÓ02.02

CV080B304 u Subministrament i muntatge comporta mural 800X800 amb torreta i acc. m.
volant

Subministrament i muntatge de comporta mural de 800 mm d'am-
plada i 800 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant
amb torreta per l'obsturació de tub de formigó DN800, fixada a pa-
ret vertical amb una alçada des del terra fins al fons del canal de
4,05. La comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer
d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-304.
S'inclouen tots els elements i accessoris de fixació que també se-
ràn d'acer inox. AISI-304

1 1,00 1,00ACT0010

1,00

06-REI.AUT u Subministrament i muntatge reixa filtrant automàtica de la casa ESTRUAGUA o
eq.

Subminstrament i muntatge de reixa filtrant automàtica de la casa
ESTRUAGUA o equivalent per la retenció dels sòlids a l'entrada del
pou de bombament de capçalera per a un cabal de 750 m³/h se-
gons fitxa tècnica numero 06 de l'annex 8 amb estructura metàl·lica
d'acer inox. AISI-304, l'equip es col·locarà en el canal d'entrada de
80 cm d'amplada amb una produnditat total de 4,05 m amb un incli-
nació de 75º. S'inclouen tots els elements i accessoris necessaris
per a la seva fixació que seràn metàl·lics d'acer inox. AISI-304, així
com el transport fins a l'obra, la decàrrega i la seva instal·lació
Reixa filtrant pou bombament
capçalera

1 1,00 1,00ACT0010

1,00

09-BOM.CAP u Subministrament i muntatge bomba centrifuga sub., 360 m³/h i 12 m.c.a., model
XPF200J de la casa SULZER

Subministrament i muntatge de bomba centrifuga submergible verti-
cal de la casa SULZER model XPF200J-CB1.3-PE185/6 EX de 360
m³/h i 12 m.c.a. segons fitxa tècnica de l'annex N, la bomba es fixa-
rà en pedestal de fosa per l'acoplament automàtic de la bomba
amb sortida DN200 i colze de 90º, amb tub guia fixat superiorment
en la mateixa canonada d'impulsió
Pou de bombament 2 2,00 2,00ACT0010

2,00

CAL.INOX01 u Subministrament i muntatge caldereria per impulsió DN250, canonada i
accessoris AISI-316L, unions sol. i brides boges al

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de canonada d'impulsió de DN250 des de les bombes situades
dins el pou de bombament fins al filtre d'escala segons plànols,
aquesta canonada estarà formada per a dues part. 
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=254 mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques de 204 a 254 mm de
diàmetre, colzes 90º de Øe =254 mm i l'anell de Øe=204 mm) se-
ràn de gamma de milimètrica de 2 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN200 o DN250  i les valones d'acer inox. AISI-316L solda-
des a taller en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els
plànols, per tal de collar-hi els braços per a la seva suportació
Impulsió capçalera bomba 1
(13,70 ml)

1 1,00 1,00ACT0010

Impulsió capçalera bomba 2
(13,70 ml)

1 1,00ACT0010

2,00

MCS00115 u Subministrament de contenidor plàstic amb rodes de 1 m³

Subministrament de contenidor de polietilè d'alta densitat amb pro-
tecció als raigs ultravioleta de color verd amb 4 rodes, amb una ca-
pacitat de 1 m³ i amb els elements per poder ser elevat i buidat en
camió
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Sortida reixa filtrant automàtica 1 1,00 1,00ACT0010
Sortida cargol transportador filtre
d'escala

1 1,00ACT0010

2,00

09-FIL.ESC u Subministrament i muntatge de filtre d'escala 2 mm de la casa ESTRUAGUA
amb cargol transportador

Subminstrament i muntatge de filtre d'escala automàtic autonete-
jant model Ts-01 de la casa ESTRUAGUA per la filtració de particu-
les a l'entrada de la línia de tractament per un cabal de 375 m³/h i
una llum de pas de 2 mm segons fitxa tècnica de l'annex N amb es-
tructura metàl·lica d'acer inox. AISI-304 amb un cargol transporador
per portar els residus retinguts fins a un contenidor totalment ins-
tal·lat, l'equip es col·locarà en el canal d'entrada de 60 cm d'ampla-
da i una produnditat total de 1 m amb un inclinació de 75º. S'in-
clouen tots els elements i accessoris necessaris per a la seva fixa-
ció que seràn metàl·lics d'acer inox. AISI-304, així com el transport
fins a l'obra, la decàrrega i la seva instal·lació
Filtració inici línia 1 1,00ACT0010

1,00

GJMBZ250 u Subministrament i muntatge cabalimetre electromagètic DN250 tipus
PROMAG50, PN10, 4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides

Subministrament i muntatge de cabalimetre electomagnètic DN250
PN10 amb sortida 4-20 mA, tipus PROline PROMAG 50W de la ca-
sa ENDRESS-HAUSER, col·locat entre brides DIN amb cargols i fe-
melles hexagonal d'acer inox. AISI-316L DIN-933 i DIN-934 respec-
tivament
Impulsió capçalera 2 2,00 2,00ACT0010

2,00

G442Z001 u Suportació p.caldereria acer S275JR, treb.taller+galv., col.obra carg.

Partida integre per a la formació, subministrament i col·locació a
obra de suportació metàl·lica segons plànols, d'acer S275JR,  tre-
ballat a taller i amb posterior galvanitzat en calent per a la suporta-
ció de canonada d'acer inox. Inclou tots els elements i accessoris
necessàris per a la seva col·locació i els sistemes d'elevació neces-
sàris
Suportacions canonades impulsió
capçalera

2 3,00 6,00ACT0010

Suportació canonada sobreixidor 1 3,00 3,00ACT0010

9,00

ED7FZ001 m Tub PVC evacuació, DN=250mm, col·locat vertical

Subminstrament i col·locació de tub de PVC segons UNE-EN-1453
classe M de 250 mm de diàmetre col·locat verticalment per la for-
mació de baixant des de la sortida del cargol transportador fins al
contenidor de recollida, inclou subministre i col·locació de suporta-
cions d'acer galvanitzat fixades en parament vertical de formigó ar-
mat

Baixant 1 7,00 7,00ACT0010

7,00

CAL.INOX15 u Subministrament i muntatge caldereria per impulsió DN300, canonada i
accessoris AISI-316L, unions sol. i brides boges al

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de canonada de DN300 com a sobreiixidor segons plànols,
aquesta canonada estarà formada per a una part. 
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=304 mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (colzes 90º de Øe =304 mm) seràn de gamma de
milimètrica de 2 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN300  i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a ta-
ller en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els
plànols, per tal de collar-hi els braços per a la seva suportació
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Sobreiixidor filtre de fins 1 1,00ACT0010

1,00

CAMBRA DE MESCLA I FLOCULACIÓ02.03

MEA00101 u Subministrament i muntatge d'agitador elèctric, tipus sabre d'hèlix de Ø1.000
mm, de MILTON ROY

Subministrament i muntatge d'agitador elèctric, tipus sabre d'hèlix
de Ø1.000 mm segons fitxa tècnica de l'annex N, model
VRG5105S400 de la casa MILTON ROY amb una longitud de l'eix
de 4 m, l'agitador disposar d'una brida  de 300 mm de diàmetre to-
tal amb 4 forats de Ø18 mm per a la fixació a la placa base de 500
x 500 mm amb 4 forats per a la seva fixació amb tac químic M16
d'acer inoxidable AISI-316 directament en el forjat de formigó armat
Cambra de mescla ràpida 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

MEA00102 u Subminstrament i muntatge d'agitador elèctric, tipus sabre d'hèlix de Ø2.000
mm, de MILTON ROY

Subministrament i muntatge d'agitador elèctric, tipus sabre d'hèlix
de Ø2.000 mm segons fitxa tècnica de l'annex N, model
FRF0203S350 de la casa MILTON ROY amb una longitud de l'eix
de 5,70 m, l'agitador disposar d'una brida de 215 mm de diàmetre
total amb 4 forats de Ø18 mm per a la fixació a la placa base de
350 x 350 mm amb 4 forats per a la seva fixació amb tac químic
M16 d'acer inoxidable AISI-316 directament en el forjat de formigó
armat
Cambra de floculació 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

CV100B316 u Subministrament i muntatge comporta mural 1.000x1.000 amb torreta i acc. m.
volant

Subministrament i muntatge de comporta mural de 1.000 mm d'am-
plada i 1.000 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant
amb torreta per l'obsturació de finestra de 1.000 x 1.000 mm, fixada
a paret vertical amb una alçada des del terra fins al fons del canal
de 2,30 m. La comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant elas-
tòmer d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AI-
SI-316L. S'inclouen tots els elements i accessoris de fixació que
també seràn d'acer inox. AISI-316
Canal entrada cambra de mescla i
floculació

1 1,00 1,00ACT0010

Canal sortida cambar de mescla i
floculació

1 1,00ACT0010

2,00

GN12Z150 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN150 tanc. elàstic,
de BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb
volant DN150 PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons
EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN
1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202 amb eix d'acer
inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil
EN-GJS-500-7 (GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanit-
zada amb cautxú EPDM, revestiment interior i exterior epoxi de 250
micas com mínim aplicada electroestaticament,  inclou subministra-
ment de les juntes estanques i la cargoleria per la fixació de la vàl-
vula amb cargols DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer
inoxidable AISI-316L

Arqueta buidat de fons cambra de
floculació

1 1,00 1,00ACT0010

1,00
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DECANTADOR LAMEL·LAR02.04

CV100B316 u Subministrament i muntatge comporta mural 1.000x1.000 amb torreta i acc. m.
volant

Subministrament i muntatge de comporta mural de 1.000 mm d'am-
plada i 1.000 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant
amb torreta per l'obsturació de finestra de 1.000 x 1.000 mm, fixada
a paret vertical amb una alçada des del terra fins al fons del canal
de 2,30 m. La comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant elas-
tòmer d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AI-
SI-316L. S'inclouen tots els elements i accessoris de fixació que
també seràn d'acer inox. AISI-316
Canal entrada decantador lamel·lar 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

CM050B316 u Subministrament i muntatge comporta mural 500X500 amb torreta i acc. m.
volant

Subministrament i muntatge de comporta mural de 500 mm d'am-
plada i 500 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant
amb torreta per l'obsturació de tub d'acer inox. Ø400, fixada a paret
vertical amb una alçada des del terra fins al fons del canal de 2,30
m. La comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer
d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-316.
S'inclouen tots els elements i accessoris de fixació que també se-
ràn d'acer inox. AISI-316
By-pass decantador 1 1,00 1,00ACT0010
Canal sortida decantador 1 1,00ACT0010

2,00

12-PO.RAS u Subministrament i muntatge de pont mecànic rascador Ø6,5 m, AISI-304,
ESTRUAGUA o eq.

Subministrament i muntatge de conjunt de pont motoritzat amb ras-
quets segons fitxa tècnica número 12 de l'annex 8, de 6,5 m de dià-
metre total i una altura útil de 3,30 m en la zona d'espessiment de
la casa ESTRUAGUA o equivalent, tot ell fabricat amb acer inox. AI-
SI-304. El pont disposarà de 2 braços perimetrals per fer l'escom-
brat de fons amb 2 rasquets en cada braç disposats tipus espina
de peix, les pales dels rasquets seràn d'EPDM i d'un rascador per
la zona de fangs de les mateixes caracteristiques, inclou subminis-
trament i col·locació de campana circular d'acer inox. AISI-316L de
Ø600 i de tub de DN400 d'acer inox. AISI-316L per a comunicar la
campana amb la sortida de la cambra de floculació 
Decantador-espessidor lamel·lar 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

13-LAM.PVC u Subministrament i muntatge de conjunt de lamel·les de PVC

Subministrament i muntatge del conjunt de lamel·les de PVC for-
mat per a dues unitats de 6.500 mm de llargada, 2.550 mm d'am-
plada i 1.500 mm d'alçada i 60º d'inclinació, model FS41.50 de la
casa ECOTEC. Cadascun dels blocs de lamel·les es suportaràn
mitjançant uns perfils de poliester reforçats amb fibra de vidre fixats
en els murs de formigó del propi decantador mitjançant anclatges
químics d'acer inox. AISI304. Inclou transport des de fàbrica fins a
l'obra, descàrrega i col·locació dins el decantador.
Decantador lamel·lar 2 2,00 2,00ACT0010

2,00

CAL.INOX02 u Subministrament i muntatge caldereria per by-pass DN400, canonada i
accessoris AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de by-pass de DN400 des del canal d'entrada al decantador fins
al col·lector d'entrada als filtres de sorra segons plànol, aquest
col·lector estarà format per a tres parts
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=406,4 mm i 3 mm d'espessor.
- Els colzes 90º seràn d'acer inox. AISI-316L de Øe =406 mm de 3
mm d'espessor i 600 mm de radi d'acer AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
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en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
By-pass decantador 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

GN42Z400 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400, tipus WAFER, de
BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400 PN10, ti-
pus WAFER de la casa BELGICAST segons UNE-EN-593, amb
cos de fosa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable
AISI-431, junta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer ino-
xidable AISI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras
com a mínim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 car-
gols de fixació, tots ells d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de
varilles roscades M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, fe-
melles hexagonals DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estan-
queïtat
Extrem inferior canonda by-pass
decantador

1 1,00 1,00ACT0010

1,00

CAL.INOX03 u Subministrament i muntatge de col·lector sortida decantador Ø400,
tub+accessoris AISI-316L, unio. soldades i brides bojes al.

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de col·lector de DN400 des del canal de sortida del decantador
fins al col·lector d'entrada al filtres de sorra segons plànol
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=406,4 mm i 3 mm d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques de 506 a 406 mm de
diàmetre, colzes 90º de Øe=406,4 mm, tes iguals de Øe=406 mm)
seràn de gamma de milimètrica de 3 mm de gruix.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
Sortida decantador a filtres de sorra 1 1,00ACT0010

1,00

29-BOM.FAN u Bomba cambra seca aspiració fangs decantador p. 34 m³/h i 1 m.c.a. de SULZER

Subministrament i muntatge de bomba centrífuga autoaspirant
col·locada horitzontalment de 134 m³/h de cabal i 1 m d'altura ma-
nomètrica, model XPF80C-VX.6-PE15/4-D01*10 de la casa SUL-
ZER segons fitxa tècnica de l'annex N, muntat dins d'arqueta regis-
trable i amb les connexions a les canonades d'aspiració i impulsió
Bombes aspiració fangs
decantador

2 2,00ACT0010

2,00

GN12Z080 u Subminstrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN80 tanc. elàstic, de
BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb
volant DN80 PN10-16, model BV-05-07 de BELGICAST segons
EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN
1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202 amb eix d'acer
inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil
EN-GJS-500-7 (GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanit-
zada amb cautxú EPDM, revestiment interior i exterior epoxi de 250
micas com mínim aplicada electroestaticament,  inclou subministra-
ment de les juntes estanques i la cargoleria per la fixació de la vàl-
vula amb cargols DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer
inoxidable AISI-316L
Valvuleria bombes col·lector
aspiració fangs

2 2,00ACT0010

Valvuleria bombes col·lector
impulsió fangs

2 2,00ACT0010

4,00

GN85Z080 u Subministrament i muntatge de vàlvula retenció bola DN80, de BELGICAST
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Subministrament i muntatge de vàlvula de retenció de bola DN80
PN10, model BV-05-38 de BELGICAST, amb unió mitjançant brides
F6 segons UNE-EN-558-1, orificies segons UNE-EN-1092-2, reco-
manat per a aigües residuals amb coll de fosa dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), bolad'alumini vulcanitzada en NBR, recobriment de pin-
tura epoxi de 150 micas d'espessor mínim aplicada electroestatica-
ment, probada hidraulicament segons UNE-EN-1074 i EN-12266.
Inclou el subministrament de les juntes estanques i la cargolerai
per la fixació de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i feme-
lles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316
Valvuleria bombes col·lector
impulsió fangs

2 2,00ACT0010

2,00

TUBINOX200 ml Subministrament i muntatge tub inox. AISI-316L Øe=204 e=2 mm mili

Subministrament i col·locació de tub d'acer inoxidable AISI-316L de
Ø204 mm i 2 mm d'espessor, gama milimètric, perforat superior-
ment amb orificis 35 mm de diàmetre separats 20 cm
Tubs vessadors interior decantador 6 7,00 42,00ACT0010

42,00

CAL.INOX04 u Subministrament i muntatge col·lector per bombes asp.fangs DN80, canonada i
accessoris AISI-316L, unions sol. i brides boges al

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de col·lector d'entrada i de sortida de les bombes d'aspiració,
DN80, per a la col·locació de la valvuleria, la unió de les dues cano-
nades d'impulsió i la derivació de la canonada d'entrada a cada
bomba segons plànol
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=84 mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (, colzes 90º de Øe=84 mm, tes iguals de Øe=84
mm) seràn de gamma de milimètrica de 2 mm de gruix.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN80 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Les unions per la formació dels canvis de material entre tub d'A-
CER INOX. i PEAD PE-100, s'utilitzarà pel costat de PEAD brida bo-
ja d'alumini DIN-2223 PN-10 
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
Col·lector entrada/sortida bombes 1 1,00ACT0010

1,00

G442512C kg Acer
S275JR,p/ancor.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+galv.,col.obra
carg.

Partida integre per al subministrament i col·locació a obra de supor-
tació metàl·lica, d'acer
Suportacions canonades by-pass 3 3,00ACT0010

3,00

G442Z001 u Suportació p.caldereria acer S275JR, treb.taller+galv., col.obra carg.

Partida integre per a la formació, subministrament i col·locació a
obra de suportació metàl·lica segons plànols, d'acer S275JR,  tre-
ballat a taller i amb posterior galvanitzat en calent per a la suporta-
ció de canonada d'acer inox. Inclou tots els elements i accessoris
necessàris per a la seva col·locació i els sistemes d'elevació neces-
sàris
Suportacions canonades by-pass 5 5,00ACT0010

5,00
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FILTRES DE SORRA02.05

GN12Z400 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN400 tanc. elàstic,
de BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb
volant DN400 PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons
EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN
1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202 amb eix d'acer
inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil
EN-GJS-500-7 (GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanit-
zada amb cautxú EPDM, revestiment interior i exterior epoxi de 250
micas com mínim aplicada electroestaticament,  inclou subministra-
ment de les juntes estanques i la cargoleria per la fixació de la vàl-
vula amb cargols DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer
inoxidable AISI-316L
Inici col·lector d'entrada d'aigua 1 1,00ACT0010

1,00

30-FIL.SOR u Modul pref. de filtració de rentat continu cabal 60 m3/h, de SANIFUTUR

Modul prefabricat de filtració amb llit de sorrat de rentat en continu,
model M-1500 de la casa SANIFUTUR per a un cabal de tracta-
ment de 60 m³/h, de 5 m 'alçada, 2,34 m d'amplada i i llargada.
Constuït en poliester reforçat amb figra de vidre i estructura metàl·li-
ca d'acer, amb el nucli intern i el rentador amb acer inoxidable AI-
SI-316, coberta de polister reforçat amb fibra de vidre, quatre regis-
tres superiors, columna de nivell pel control de pressió de rentat
constuït amb acer inox. AISI-316L i la corresponent sorra silícia ta-
llada especial de 1,5 mm. Inclou el transport des de fàbrica fins a
obra i els elements d'elevació per a la descàrrega i la col·locació

Modul filtre Sanifutur 6 6,00 6,00ACT0010

6,00

CAL.INOX05 u Subministrament i muntatge col·lector DN400, canonada i accessoris AISI-316L,
unions. sol.,brides boges al. i elast.

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de col·lector d'entrada als filtres de sorra de DN400 des de la
vàlvula papallona del col·lector de sortida del decantador i de
col·lector de sortida dels filtres de sorra de DN400 des dels filtres
fins al col·lector general de sortida segons plànol
- Els tubs, tant d'entrada i sortida als filtres, seràn d'acer inox. AI-
SI-316L, gama milimètrica, de Øe=406,4 mm i 3 mm d'espessor.
- Les derivacions, tant d'entrada i sortida, seràn d'acer inox. AI-
SI-316L, gama milimètrica de Øe=204 mm i 2 mm d'espessor.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els extrens de les derivacions de DN200, tant d'entrada i sortida
als col·lectors, estaràn preparades per la realització d'unions mitjan-
çant maniguet elàstic en les entrades i sortides dels filtres.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
Pantaló entrada/sortida aigua a
filtres segons plànols

1 1,00 1,00ACT0010

1,00

GN42Z400 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400, tipus WAFER, de
BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400 PN10, ti-
pus WAFER de la casa BELGICAST segons UNE-EN-593, amb
cos de fosa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable
AISI-431, junta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer ino-
xidable AISI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras
com a mínim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 car-
gols de fixació, tots ells d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de
varilles roscades M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, fe-
melles hexagonals DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estan-
queïtat
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Extrem pantaló sortida filtres 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

J.ELAS200 u Juntes elàstiques DN200 acer inox. AISI-316, maniguet nitril-butil

Junta elàstica de 140 mm de llargada d'acer inoxidable qualitat AI-
SI-304, per a unió de canonades de DN200 de diàmetre interior
amb maniguet d'estanqueïtat de nitril, amb una tanca per una pres-
sió de 10 bars de la casa ARPOL
Connexions entrada filtres 6 12,00 12,00 2ACT0010
Connexions sortida filtres 6 12,00 2ACT0010

24,00

J.ELAS050 u Juntes elàstiques DN50 acer inox. AISI-316, maniguet nitril-butil

Junta elàstica de 75 mm de llargada d'acer inoxidable qualitat AI-
SI-304, per a unió de canonades de DN63 de diàmetre interior amb
maniguet d'estanqueïtat de nitril, amb una tanca per una pressió de
10 bars de la casa ARPOL
Sortides purgues filtres 6 12,00 12,00 2ACT0010

12,00

GN42Z200 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN200, tipus WAFER, de
BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN200 PN10, ti-
pus WAFER segons UNE-EN-593, de la casa BELGICAST, amb
cos de fosa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable
AISI-431, junta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer ino-
xidable AISI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras
com a mínim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 car-
gols de fixació, tots ells d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de
varilles roscades M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, fe-
melles hexagonals DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estan-
queïtat.
Derivació entrada filtres des de
pantaló DN400

6 6,00 6,00ACT0010

6,00

G442Z001 u Suportació p.caldereria acer S275JR, treb.taller+galv., col.obra carg.

Partida integre per a la formació, subministrament i col·locació a
obra de suportació metàl·lica segons plànols, d'acer S275JR,  tre-
ballat a taller i amb posterior galvanitzat en calent per a la suporta-
ció de canonada d'acer inox. Inclou tots els elements i accessoris
necessàris per a la seva col·locació i els sistemes d'elevació neces-
sàris
Suportacions canonades entrada i
sortida

6 6,00ACT0010

6,00

CAL.INOX06 u Subministrament i muntatge caldereria purges filtes DN100, canonada i
accessoris AISI-316L, unions. sol.,brides boges al. i elas

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de col·lector per les purgues dels filtres de sorra de DN100 des
de les derivacions de purga de cada filtre de DN50 fins al col·lector
de buidat de DN200 segons plànol
- Els tubs, seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=104 mm i 2 mm d'espessor.
- Les derivacions, seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica
de Øe=50 mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (colzes 90º de Øe =104 mm) seràn de gamma de
milimètrica de 2 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els extrens de les derivacions de DN50, estaràn preparades per
la realització d'unions mitjançant maniguet elàstic en les entrades i
sortides dels filtres.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
Purga filtres 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

CAL.INOX07 u Subministrament i muntatge caldereria buidat filtes DN200, canonada i

 Pàgina 69

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

accessoris AISI-316L, unions. sol.,brides boges al.

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de col·lector de buidat dels filtres de sorra de DN200 segons
plànol
- Els tubs, seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=204 mm i 2 mm d'espessor.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN200 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
Buidat purgues 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

GN12Z200 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN200 tanc. elàstic,
de BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb
volant DN200 PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons
EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN
1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202 amb eix d'acer
inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil
EN-GJS-500-7 (GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanit-
zada amb cautxú EPDM, revestiment interior i exterior epoxi de 250
micas com mínim aplicada electroestaticament,  inclou subministra-
ment de les juntes estanques i la cargoleria per la fixació de la vàl-
vula amb cargols DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer
inoxidable AISI-316
Col·lector buidat 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

EMFS021 u Mesurador de cabal DN100, tipus PROMAG 50W d'ENDRESS-HAUSER o similar

Subministrament de mesurador de cabal magnètic inductiu DN100
tipus PROMAG 50 de la casa ENDRESS HAUSER o similar, embri-
dat

1 1,00 1,00ACT0010

1,00

EMFS025 u Muntatge i posata en marxa dels filtres

Muntatge i posta en marxa dels filtres i equips restants mitjançant
operaris especialitzats, inclou dietes i desplaçaments

1 1,00 1,00ACT0010

1,00
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CANONADA ENTRADA DIPÒSIT02.06

GJMBZ400 u Subministrament i muntatge cabalimetre electromagètic DN400 tipus
PROMAG50, PN10, 4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides

Subministrament i muntatge de cabalimetre electomagnètic DN400
PN10 amb sortida 4-20 mA, tipus PROline PROMAG 50W de la ca-
sa ENDRESS-HAUSER o similar, col·locat entre brides DIN amb
cargols i femelles hexagonal d'acer inox. AISI-316L DIN-933 i
DIN-934 respectivament.
Arqueta mesura canonada entrada
dipòsit

1 1,00ACT0010

1,00

CAL.INOX08 u Subministrament i muntatge caldereria a dipòsit DN400, canonada i accessoris
AISI-316L, unions. sol. i brides boges al.

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de canonada d'enllaç de DN400 entre la sortida del col·lector de
sortida dels filtres i el dipòsit d'aigua tractada segons plànol, aquest
col·lector estarà format per a tres parts
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=406,4 mm i 3 mm d'espessor.
- Els colzes 90º seràn d'acer inox. AISI-316L de Øe =406 mm de 3
mm d'espessor i 600 mm de radi d'acer AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

Caldereria de filtres a dipòsit 1 1,00ACT0010

1,00

FFB1L425 m Tub PE 100,DN=400mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 400 mm de diàmetre no-
minal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa
Tub emplenat dipòsit 1 13,50 13,50ACT0010

13,50

02060001 PA Aïllament canonada DN400 resistència elèctrica, fibre de vidre i rec.planxa
alumini

Partida integre per a l'aïllament de la canonada d'acer inoxidable
de DN400 que no està enterrada des de la sortida dels filtres de
sorra mitjançant la col·locació d'un resistència elèctrica, recobri-
ment de tot el tub amb fibra de vidre proteguida un tub de planxa
d'alumini, inclou tant el tram horitzontal com el tram vertical

Canonada aèria DN400 sortida
filtres de sorra

1 1,00ACT0010

1,00
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DIPÒSIT DE PURGUES I RENTATS02.07

27-AGI.HOR Subministrament i muntatge d'agitador elèctric, eix hor. d'hèlix de Ø300, d'ABS
o eq.

Subministrament i muntatge d'agitador elèctric, d'eix horitzontal
amb hèlix Ø300 mm segons fitxa tècnica de l'annex N, model
RW3041-A15/6-EC-D01*10-BO de la casa ABS o equivalent per do-
nar un rendiment circulatori de 0,123 m3/s ,l'agitador va col·locat
amb tub guia d'acer galvanitzat i torn amb cable d'inox.
Dipòsit purgues i rentats 1 1,00ACT0010

1,00

28-BOM.SUB Subministrament i muntatge de bomba centrifuga submergible de 60 m³/h i 12
m.c.a. de la casa SULZER

Subministrament i muntatge de bomba centrifuga submergible verti-
cal de la casa SULZER, model XPG100E-CB1.5-PE40/4-D05*10,
de 60 m³/h i 12 m.c.a. segons fitxa tècnica de l'annex N, la bomba
es fixarà en pedestal de fosa per l'acoplament automàtic de la bom-
ba amb sortida DN100 i colze de 90º inclos, amb tub guia fixat su-
periorment en la mateixa canonada d'impulsió també inclòs
Dipòsit purgues i rentats 2 2,00ACT0010

2,00

CAL.INOX09 Subministrament i muntatge col·lector bombes DN125, canonada i accessoris
AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria DN125, per a
la formació dels tubs d'impulsió i de col·lector d'unió per la col·loca-
ció de la vavuleria segons plànol
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=129 mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (colzes 90º de Øe=129 mm, tes iguals de Øe=129
mm) seràn de gamma de milimètrica de 2 mm de gruix.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN125 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Les unions per la formació dels canvis de material entre tub d'A-
CER INOX. i PEAD PE-100, s'utilitzarà pel costat de PEAD brida bo-
ja d'alumini DIN-2223 PN-10 
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
Impulsions bombes i col·lector unió
per a valvuleria

2 2,00ACT0010

2,00

GN12Z125 Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN125 tanc. elàstic,
de BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb
volant DN125 PN10-16, model BV-05-47, unió amb brida F4 (coll
curt) segons UNE-EN 1092-2 amb eix d'acer inoxidable AISI-316L,
tapa i comporta en fosa dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) amb tanca-
ment elàstic, revestiment interior i exterior epoxi de 250 micas com
mínim, inclou subministrament de les juntes estanques i la cargole-
ria per la fixació de la vàlvula amb cargols DIN-931 i femelles hexa-
gonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316
Impulsió bomba 1 1 1,00ACT0010
Impulsió bomba 2 1 1,00ACT0010

2,00

GN85Z125 Subministrament i muntatge de vàlvula retenció bola DN125, de BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula de retenció de bola DN125
PN10, model BV-05-38 de BELGICAST, amb unió mitjançant brides
F6 segons UNE-EN-558-1, orificies segons UNE-EN-1092-2, reco-
manat per a aigües residuals amb coll de fosa dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), bolad'alumini vulcanitzada en NBR, recobriment de pin-
tura epoxi de 150 micas d'espessor mínim aplicada electroestatica-
ment, probada hidraulicament segons UNE-EN-1074 i EN-12266.
Inclou el subministrament de les juntes estanques i la cargolerai
per la fixació de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i feme-
lles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316
Impulsió bomba 1 1 1,00ACT0010
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Impulsió bomba 2 1 1,00ACT0010

2,00

EMMAGATZEMATGE DE REACTIUS02.08

02-DIP.10M3 u Subministrament i muntatge dipòsit 10.000 PEAD, de Ø2.000 mm i 3.565 mm
d'altura total, de LINPAC ALLIBERT

Subministrament i muntatge dipòsit 10.000 PEAD, de Ø2.000 mm i
2.375 mm d'altura total de la casa LINPAC ALLIBERT, caracteristi-
ques i accessoris segons segons fitxa tècnica de l'annex N
Dipòsit hipoclorit sòdic 1 1,00ACT0010

1,00

03-DIP.12M3 u Subministrament i muntatge dipòsit 12.500 PEAD, de Ø2.000 mm i 4.275 mm
d'altura total, de LINPAC ALLIBERT

Subministrament i muntatge dipòsit 12.500 PEAD, de Ø2.000 mm i
4.275 mm d'altura total de la casa LINPAC ALLIBERT, caracteristi-
ques i accessoris segons fitxa tècnica de l'annex N
Dipòsit policlorur d'alumini 1 1,00ACT0010

1,00

03-CUB.12M3 u Subministrament i muntatge cuba retenció 12.500 PEAD, de Ø2.500 mm i 3.375
mm d'altura total, de LINPAC ALLIBERT

Subministrament i muntatge de cuba de retenció per a dipòsit de
12.500 PEAD, de Ø2.500 mm i 3.750 mm d'altura total de la casa
LINPAC ALLIBERT, caracteristiques i accessoris segons fitxa tècni-
ca de l'annex N
Dipòsit policlorur d'alumini 1 1,00ACT0010

1,00

24-BOM.DOS u Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLICLOR), 60 l/h i
10 bars amb var.freq.

Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLI-
CLOR), configuració 1+1, 60 l/h i 10 bars amb variador de freqüèn-
cia incorporat, gamma PZIG model 1000, inclou subministrament i
col·locació de suport per a bomba d'acer inox.

Dosificació precloració hipoclorit
de sodi

2 2,00ACT0010

2,00

25-BOM.DOS u Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLICLOR), 20,4 l/h i
10 bars amb var.freq.

Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLI-
CLOR), configuració 2+1, 20,4 l/h i 10 bars amb variador de fre-
qüència incorporat, gamma PZIG model 300, inclou subministra-
ment i col·locació de suport per a bomba d'acer inox.
Dosificació poscloració hipoclorit
sòdic

3 3,00ACT0010

3,00

26-BOM.DOS u Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLICLOR), 78 l/h i
10 bars amb var.freq.

Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLI-
CLOR), configuració 1+1, 78 l/h i 10 bars amb variador de freqüèn-
cia incorporat, gamma PZIG model 1.300, inclou subministrament i
col·locació de suport per a bomba d'acer inox.
Dosificació policlourur d'alumini 2 2,00ACT0010

2,00
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SALA BOMBES I DIPÒSIT AIGUA TRACTADA02.09

01-PONT.GR u Subministrament i muntatge de pont grua monobiga 2 Tn, inclòs carrils de
rodadura

Subministrament i muntatge de pont grua monobiga per una capaci-
tat de càrrega de 2 Tn, una distància entre carrils de rodadura de
13.000 mm, una altura d'elevació de 5,1 m i grup FEM de l'estructu-
ra A3, model 2t CXTS Monoviga 13,00 de la casa KONECRANES o
equivalent segons fitxa tècnica de l'annex N. El polipast serà del
grup FEM M5 (2m) amb dues velocitats d'elevació i dues de transla-
ció amb variador de freqüència, la grua tindrà dues velocitats de
translació amb variador de freqüència. S'inclou el subministrament i
muntatge dels carrils de rodadura de 12.600 mm, que aniràn recol-
zades sobre mènsules de formigó de l'estructura prefabricada del
pròpi edifici, format per perfil laminat en calent tipus HEA-200 i amb
quadrat de rodadura de 50x30 mm

Sala de bombes 1 1,00ACT0010

1,00

16-BOM.VER u Subministament i muntatge bomba vertical canya, 25 m3/h i 151 mca, SULZER o
FLOWSERVER

Subministament i muntatge bomba vertical canya, 25 m3/h i 151
mca, SULZER o FLOWSERVER, inclou subministrament de placa
base per fixar en el forjat, connexió de descàrrega, espàrrecs i su-
ports superiors de tub guia segons fitxa tècnica de l'annex N

Impulsió n.1 - ORÍS 2 2,00 2,00ACT0010

2,00

17-BOM.VER u Subministament i muntatge bomba vertical canya, 457 m3/h i 96 mca, SULZER o
FLOWSERVER

Subministament i muntatge bomba vertical canya, 457 m3/h i 96
mca, SULZER o FLOWSERVER, inclou subministrament de placa
base per fixar en el forjat, connexió de descàrrega, espàrrecs i su-
ports superiors de tub guia segons fitxa tècnica de l'annex N

Impulsió n.2 - VOLTREGANÈS 2 2,00 2,00ACT0010

2,00

18-BOM.VER u Subministament i muntatge bomba vertical canya, 336 m3/h i 89 mca, SULZER o
FLOWSERVER

Subministament i muntatge bomba vertical canya, 336 m3/h i 89
mca, SULZER o FLOWSERVER, inclou subministrament de placa
base per fixar en el forjat, connexió de descàrrega, espàrrecs i su-
ports superiors de tub guia segons fitxa tècnica de l'annex N
Impulsió n.3 - TORELLÓ SUD 2 2,00 2,00ACT0010

2,00

19-BOM.VER u Subministament i muntatge bomba vertical canya, 266 m3/h i 73 mca, SULZER o
FLOWSERVER

Subministament i muntatge bomba vertical canya, 266 m3/h i 73
mca, SULZER o FLOWSERVER, inclou subministrament de placa
base per fixar en el forjat, connexió de descàrrega, espàrrecs i su-
ports superiors de tub guia segons fitxa tècnica de l'annex N
Impulsió n.3 - TORELLÓ NORD 2 2,00 2,00ACT0010

ACT0010

2,00

20-CAL.200-15 u Subministrament i muntatge calderi antiariet 200 l i 25 bar, de OLAER o eq.

Subministrament i muntatge de calderí antiariet de 200 l de capaci-
tat i pressió màxima de servei de 25 bars segons fitxa tècnica de
l'annex N de la casa OLAER o equivalent, amb brida de connexió
DIN DN100 PN-25, bossa de cautxú butilic qualitat alimentària re-
cambiable, calderí d'acer P-265 GH segons UNE-EN-10028-2:2003
amb una capa anticorrossiva interior d'epoxi de qualitat alimentaria
de 100 micras de gruix i exteriorment amb resina acrílica de 50 mi-
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cras RAL 1103. Certificat segons directiva europera 97/23/CE 
Impulsió n.1 - ORÍS 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

21-CAL.3000-25 u Subministrament i muntatge calderi antiariet 3000 l i 15 bar, de OLAER o eq.

Subministrament i muntatge de calderí antiariet de 3000 l de capaci-
tat i pressió màxima de servei de 15 bars segons fitxa tècnica de
l'annex N de la casa OLAER o equivalent, amb brida de connexió
DIN DN250 PN-16, bossa de cautxú butilic qualitat alimentària re-
cambiable, calderí d'acer P-265 GH segons UNE-EN-10028-2:2003
amb una capa anticorrossiva interior d'epoxi de qualitat alimentaria
de 100 micras de gruix i exteriorment amb resina acrílica de 50 mi-
cras RAL 1103. Certificat segons directiva europera 97/23/CE 
Impulsió n.2 - VOLTREGANÈS 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

22-CAL.2000-10 u Subministrament i muntatge calderi antiariet 2000 l i 10 bar, de OLAER o eq.

Subministrament i muntatge de calderí antiariet de 2.000 l de capa-
citat i pressió màxima de servei de 10 bars segons fitxa tècnica de
l'annex N de la casa OLAER o equivalent, amb brida de connexió
DIN DN200 PN-10, bossa de cautxú butilic qualitat alimentària re-
cambiable, calderí d'acer P-265 GH segons UNE-EN-10028-2:2003
amb una capa anticorrossiva interior d'epoxi de qualitat alimentaria
de 100 micras de gruix i exteriorment amb resina acrílica de 50 mi-
cras RAL 1103. Certificat segons directiva europera 97/23/CE 
Impulsió n.3 - TORELLÓ SUD 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

23-CAL.2000-16 u Subministrament i muntatge calderi antiariet 2000 l i 16 bar, de OLAER o eq.

Subministrament i muntatge de calderí antiariet de 2.000 l de capa-
citat i pressió màxima de servei de 16 bars segons fitxa tècnica de
l'annex N de la casa OLAER o equivalent, amb brida de connexió
DIN DN200 PN-16, bossa de cautxú butilic qualitat alimentària re-
cambiable, calderí d'acer P-265 GH segons UNE-EN-10028-2:2003
amb una capa anticorrossiva interior d'epoxi de qualitat alimentaria
de 100 micras de gruix i exteriorment amb resina acrílica de 50 mi-
cras RAL 1103. Certificat segons directiva europera 97/23/CE 
Impulsió n.4 - TORELLÓ NORD 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

GN83Z100 u Subministrament i muntatge vàlvula retenció DN100 PN-16, tipus CLASAR, de
BELGICAST entre brides

Subministrament i muntatge vàlvula de retenció DN100 PN-16, ti-
pus CLASAR de la casa BELGICAST muntada entre brides, amb
cos aigües amunt i aigües avall de fundició nodual EN-GJS-400-15,
disc axial de poliuretà, molla d'acer inoxidable, junta tòrica de nitril. 
Inclou el subministrament de les juntes estanques i la cargolerai
per la fixació de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i feme-
lles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

Bomba A impulsió n.1 - ORÍS 1 1,00 1,00ACT0010
Bomba B impulsió n.1 - ORÍS 1 1,00ACT0010

2,00

GN83Z350 u Subministrament i muntatge vàlvula retenció DN350 PN-16, tipus CLASAR, de
BELGICAST entre brides

Subministrament i muntatge vàlvula de retenció DN350 PN-16, ti-
pus CLASAR de la casa BELGICAST muntada entre brides, amb
cos aigües amunt i aigües avall de fundició nodual EN-GJS-400-15,
disc axial de poliuretà, molla d'acer inoxidable, junta tòrica de nitril. 
Inclou el subministrament de les juntes estanques i la cargolerai
per la fixació de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i feme-
lles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316
Bomba A impulsió n.3 - TORELLÓ
SUD

1 1,00 1,00ACT0010

Bomba B impulsió n.3 - TORELLÓ
SUD

1 1,00ACT0010

2,00

GN83Z400 u Subministrament i muntatge vàlvula retenció DN400 PN-16, tipus CLASAR, de
BELGICAST entre brides
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Subministrament i muntatge vàlvula de retenció DN400 PN-16, ti-
pus CLASAR de la casa BELGICAST muntada entre brides, amb
cos aigües amunt i aigües avall de fundició nodual EN-GJS-400-15,
disc axial de poliuretà, molla d'acer inoxidable, junta tòrica de nitril. 
Inclou el subministrament de les juntes estanques i la cargolerai
per la fixació de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i feme-
lles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316
Bomba A impulsió n.2 -
VOLTREGANÈS

1 1,00 1,00ACT0010

Bomba B impulsió n.2 -
VOLTREGANÈS

1 1,00ACT0010

Bomba A impulsió n.4 - TORELLÓ
NORD

1 1,00 2,00ACT0010

Bomba B impulsió n.4 - TORELLÓ
NORD

1 1,00ACT0010

4,00

GN42Z100 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN100, tipus WAFER, de
BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN100 PN10, ti-
pus WAFER segons UNE-EN-593, de la casa BELGICAST, amb
cos de fosa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable
AISI-431, junta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer ino-
xidable AISI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras
com a mínim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 car-
gols de fixació, tots ells d'acer inox. AISI-316, formats a partir de va-
rilles roscades M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, feme-
lles hexagonals DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estanqueï-
tat
Bomba A impulsió n.1 - ORÍS 1 1,00 1,00ACT0010
Bomba B impulsió n.1 - ORÍS 1 1,00ACT0010

2,00

GN42Z350 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN350, tipus WAFER, de
BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN350 PN10, ti-
pus WAFER segons UNE-EN-593, de la casa BELGICAST, amb
cos de fosa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable
AISI-431, junta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer ino-
xidable AISI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras
com a mínim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 car-
gols de fixació, tots ells d'acer inox. AISI-316, formats a partir de va-
rilles roscades M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, feme-
lles hexagonals DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estanqueï-
tat
Bomba A impulsió n.3 - TORELLÓ
SUD

1 1,00 1,00ACT0010

Bomba B impulsió n.3 - TORELLÓ
SUD

1 1,00ACT0010

2,00

GN42Z400 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400, tipus WAFER, de
BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400 PN10, ti-
pus WAFER de la casa BELGICAST segons UNE-EN-593, amb
cos de fosa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable
AISI-431, junta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer ino-
xidable AISI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras
com a mínim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 car-
gols de fixació, tots ells d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de
varilles roscades M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, fe-
melles hexagonals DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estan-
queïtat
Bomba A impulsió n.2 -
VOLTREGANÈS

1 1,00ACT0010

Bomba B impulsió n.2 -
VOLTREGANÈS

1 1,00ACT0010

Bomba A impulsió n.4 - TORELLÓ
NORD

1 1,00ACT0010

Bomba B impulsió n.4 - TORELLÓ
NORD

1 1,00ACT0010

4,00
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GNZ1Z100 u Subministrament i muntatge carret telescòpic DN100 PN-16, inox. de
BELGICAST

Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge
amb brides DN100 i PN-16, model BC-06-11 de la casa BELGI-
CAST, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable AISI-316L,
junt d'estanquitat d'etilè propilè (EPDM), revestiment de resina epo-
xi (150 micres).  Inclou el subministrament de les juntes estanques
i la cargolerai per la fixació de la vàlvula amb cargols hexagonals
DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L
Bomba A impulsió n.1 - ORÍS 1 1,00 1,00ACT0010
Bomba B impulsió n.1 - ORÍS 1 1,00ACT0010
Col·lector impulsió n.1 - ORÍS 1 1,00 2,00ACT0010

3,00

GNZ1Z350 u Subministrament i muntatge carret telescòpic DN350 PN-16, inox. de
BELGICAST

Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge
amb brides DN350 i PN-16, model BC-06-11 de la casa BELGI-
CAST amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable AISI-316L, junt
d'estanquitat d'etilè propilè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres).  Inclou el subministrament de les juntes estanques i
la cargolerai per la fixació de la vàlvula amb cargols hexagonals
DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L
Bomba A impulsió n.3 - TORELLÓ
SUD

1 1,00 1,00ACT0010

Bomba B impulsió n.3 - TORELLÓ
SUD

1 1,00ACT0010

Col·lector impulsió n.3 - TORELLÓ
SUD

1 1,00 2,00ACT0010

3,00

GNZ1Z400 u Subministrament i muntatge carret telescòpic DN400 PN-16, inox. de
BELGICAST

Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge
amb brides DN400 i PN-16, model BC-06-11 de la casa BELGI-
CAST amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable AISI-316L, junt
d'estanquitat d'etilè propilè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres).  Inclou el subministrament de les juntes estanques i
la cargolerai per la fixació de la vàlvula amb cargols hexagonals
DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L
Bomba A impulsió n.2 -
VOLTREGANÈS

1 1,00ACT0010

Bomba B impulsió n.2 -
VOLTREGANÈS

1 1,00ACT0010

Col·lector impulsió n.2 -
VOLTREGANÈS

1 1,00ACT0010

Bomba A impulsió n.4 - TORELLÓ
NORD

1 1,00ACT0010

Bomba B impulsió n.4 - TORELLÓ
NORD

1 1,00ACT0010

Col·lector impulsió n.4 - TORELLÓ
NORD

1 1,00 6,00ACT0010

6,00

CAL.INOX10 u Subministrament i muntatge caldereria DN100 impulsió 1 - Orís, canonades i
acc. AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de col·lector i tubs d'impulsió de DN100 des de les bombes ver-
ticals fins a la connexió amb la canonada general de fosa dúctil se-
gons plànols
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=104 mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques i colzes 90º de Øe =104
mm) seràn de gamma de milimètrica de 2 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN100 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els
plànols, per a la seva suportació.
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Col·lector impulsió n.1 - ORÍS 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

CAL.INOX11 u Subministrament i muntatge caldereria DN400 impulsió 2 - Voltreganès,
canonades i acc. AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de col·lector i tubs d'impulsió de DN400 des de les bombes ver-
ticals fins a la connexió amb la canonada general de fosa dúctil se-
gons plànols
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=406 mm i 3 mm d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques i colzes 90º de Øe =406
mm) seràn de gamma de milimètrica de 3 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els
plànols, per a la seva suportació.
Col·lector impulsió n. 2 -
VOLTREGANÈS

1 1,00 1,00ACT0010

1,00

CAL.INOX12 u Subministrament i muntatge caldereria DN350 impulsió 3 - Torelló S, canonades
i acc. AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de col·lector i tubs d'impulsió de DN350 des de les bombes ver-
ticals fins a la connexió amb la canonada general de fosa dúctil se-
gons plànols
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=355 mm i 3 mm d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques i colzes 90º de Øe =355
mm) seràn de gamma de milimètrica de 3 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN350 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els
plànols, per a la seva suportació.
Col·lector impulsió n. 3 -
TORELLÓ SUD

1 1,00 1,00ACT0010

1,00

CAL.INOX13 u Subministrament i muntatge caldereria DN400 impulsió 4 - Torelló N, canonades
i acc. AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de col·lector i tubs d'impulsió de DN400 des de les bombes ver-
ticals fins a la connexió amb la canonada general de fosa dúctil se-
gons plànols
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=406 mm i 3 mm d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques i colzes 90º de Øe =406
mm) seràn de gamma de milimètrica de 3 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els
plànols, per a la seva suportació.
Col·lector impulsió n. 4 -
TORELLÓ NORD

1 1,00 1,00ACT0010

1,00

GN12Z100X u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN100 tanc. elàstic,
de BELGICAST
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Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb
volant DN100 PN25, model BV-05-47 de BELGICAST, unió amb bri-
da F4 (coll curt) segons UNE-EN 1092-2 amb eix d'acer inoxidable
AISI-316L, tapa i comporta en fosa dúctil EN-GJS-500 (GGG-50)
amb tancament elàstic, revestiment interior i exterior epoxi de 250
micas com mínim, inclou subministrament de les juntes estanques i
la cargoleria per la fixació de la vàlvula amb cargols DIN-931 i feme-
lles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L
Vàlvula pas calderi 200 l 1 1,00ACT0010

1,00

GN12Z200 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN200 tanc. elàstic,
de BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb
volant DN200 PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons
EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN
1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202 amb eix d'acer
inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil
EN-GJS-500-7 (GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanit-
zada amb cautxú EPDM, revestiment interior i exterior epoxi de 250
micas com mínim aplicada electroestaticament,  inclou subministra-
ment de les juntes estanques i la cargoleria per la fixació de la vàl-
vula amb cargols DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer
inoxidable AISI-316
Vàlvula pas calderi 2.000 l 2 2,00ACT0010

2,00

GN12Z250 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN250 tanc. elàstic,
de BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb
volant DN250 PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST, unió amb
brida F4 (coll curt) segons UNE-EN 1092-2 amb eix d'acer inoxida-
ble AISI-316L, tapa i comporta en fosa dúctil EN-GJS-500
(GGG-50) amb tancament elàstic, revestiment interior i exterior epo-
xi de 250 micas com mínim, inclou subministrament de les juntes
estanques i la cargoleria per la fixació de la vàlvula amb cargols
DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316
Vàlvula pas calderi 3.000 l 1 1,00ACT0010

1,00

GJMBZ400 u Subministrament i muntatge cabalimetre electromagètic DN400 tipus
PROMAG50, PN10, 4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides

Subministrament i muntatge de cabalimetre electomagnètic DN400
PN10 amb sortida 4-20 mA, tipus PROline PROMAG 50W de la ca-
sa ENDRESS-HAUSER o similar, col·locat entre brides DIN amb
cargols i femelles hexagonal d'acer inox. AISI-316L DIN-933 i
DIN-934 respectivament.
Col·lector impulsió n. 2 -
VOLTREGANÈS

1 1,00 1,00ACT0010

Col·lector impulsió n. 4 -
TORELLÓ NORD

1 1,00 1,00ACT0010

2,00

GJMBZ350 u Subministrament i muntatge cabalimetre electromagètic DN350 tipus
PROMAG50, PN10, 4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides

Subministrament i muntatge de cabalimetre electomagnètic DN350
PN10 amb sortida 4-20 mA, tipus PROline PROMAG 50W de la ca-
sa ENDRESS-HAUSER o similar, col·locat entre brides DIN amb
cargols i femelles hexagonal d'acer inox. AISI-316L DIN-933 i
DIN-934 respectivament.
Impulsió n.3 - TORELLÓ SUD 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

GJMBZ100 u Subministrament i muntatge cabalimetre electromagètic DN100 tipus
PROMAG50, PN10, 4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides

Subministrament i muntatge de cabalimetre electomagnètic DN100
PN10 amb sortida 4-20 mA, tipus PROline PROMAG 50W de la ca-
sa ENDRESS-HAUSER o similar, col·locat entre brides DIN amb
cargols i femelles hexagonal d'acer inox. AISI-316L DIN-933 i
DIN-934 respectivament.
Impulsió n.1 - ORÍS 1 1,00 1,00ACT0010
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1,00

120081007 u Safates xapa cer inox. AISI-304 recollida pèrdues bombes, col·locada en base i
connectat a desaigua

Partida integre pel subministrament i col·locació de safata de xapa
d'acer inoxidable AISI-304 per a la recollida de possibles vessa-
ment de les bombes, inclou la connexió en tub de PVC Ø40

Bombes ORÍS 2 2,00ACT0010
Bombes VOLTREGANÈS 2 2,00ACT0010
Bombes TORELLÓ NORD 2 2,00ACT0010
Bombes TORELLÓ SUD 2 2,00ACT0010

8,00
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03 INSTAL·LACIONS

ELECTRICITAT AT03.01

12008104 u Assessorament de companyia Endesa Energia S.A.

Assessorament de companyia Endesa Energia SA per la realització
del subministrament de potència elèctrica de 451 KW, en alta ten-
sió, des de la línia elèctrica existent fins el CT de la propietat, que
inclou: conversions, cablejat, cel·les de línia, telecomandaments,
mà d'obra, obra civil, aparellatge, drets de connexió, permisos, pro-
jectes i direccions tècniques
Assessorament companyia
ENDESA

1 1,00ACT0010

1,00

3265UQE2 Centre de transformació

Subministrament  i muntatge de centre de transformació prefabricat
de superfície de formigó de contrucció monobloc de tipus PFU-5 o
similar, de dimensions exteriors 6080 mm (llargada), 2380mm (am-
plada), 2780 mm (alçada), enllumenat, les dues portes de compa-
nyia-abonat, malla de separació amb porta entre companyia-abonat
i porta de comptadors, subministre, transport i descarrega en assen-
tament existent d'obra civil no inclosa.

Transformador de 630 KVA a 25/0.42 KV, refrigerat de oli segons
normativa, per interior, equipat amb relé bucholz, subministre i
col.locació en centre prefabricat amb accès directe a nivell de car-
rer.

El centre estarà format per cel.la de remontada de barres del tipus
CMR-3, sistema modular Vn=25 kv, amb un embarrat de 630A/20
KA, amb tres detectors capacitius de presencia de tensió, sense
calbes, amb borns i pasatapes, suministrament i colocació en prefa-
bricat de formigo, 

Cel.la de mesura CMM-36L2 amb aïllament 36 KV, sistema modula
de Vn=25 kv, ln=630 A, segons normes de Fecsa Endesa, on s'in-
clou 3TI, 3TT, i pont d'interconexió a cel.la d'interruptor automàtic
de 3(1x150mm2) de secció Cu, subministremanet i col.locació en
centre amb accès directe a nivell de carrer.

Cel.la de protecció del transformador per roptofusible CMP-F-36L2
amb tall i aïllament integre en SF6, interruptor rotatiu III amb cone-
xió-seccionament-posta a terra, sistema modular de Vn=25 KV, se-
gons normativa de Fecsa Endesa, amb comandament manual tipus
BR, amb bobina de desconexió, inclou tres captadors capacitius, 3
borns i tres fusibles de MT, subministre i col.locació en centre de
transformació  amb accès directe al carrer.

Cel.la de protecció general amb interruptor automàtic tipus
CMP-V-36L2, aïllament íntegre en SF6, seccionador trifàsic amb co-
nexió, secconament, posta a terra, interruptor en biut, segons nor-
mativa de Fecsa Endesa, amb comandament manual tipus AV,
amb relé i amb tres TI 300/1 i tres captadors capacitius i tres termi-
nacions interiors endollables.

Presa de terra exterior per el neutre del centre de transformació, in-
clou 6 piquetes de 2 m, 6 grapes unio piqueta-cable Cu-Nu, cable
aïllat de 1x50 RV 0.6/1kv  mm de secció per portar la presa de terra
a 15 m mínim de distància del CT i cable CU-Nu  de 1x50 mm de
secció entre piquetes, subministre i colocació en rasa existent, in-
closa obra civil. Terres interiors del CT per un transformador, inclou
dos ponts de comprobació de terra, calbe de coure despullat de
1x50mm de secció i cable Rv 1x50mm suministrat i col.locat a pa-
ret.

Presa de terra exterior per ferratges per el centre de transformació
prefabricat, inclou 6 piquetes de 2 m, 6 grapes unio piqueta-cable
Cu-Nu, i anell de  Cu Nu 1x50  mm de secció, subministre i col.loca-
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ció en rasa existent.

Quadre de doble aïllament per ubicació de comptador preparat per
modem i tarificador, inclosos, amb regleta de verificació, base shuc-
ko i direfencial suministrat, calbejat fins a la cel.la de mesura i
col.locat adosat a la paret interior del CT.

Material de seguretat del Centre de Mesura en alta, inclou 1 ban-
queta aïllant, 1 parell de guants aïllant, 1 placa de primers auxilis, 1
placa instruccions, 1 placa de numeració del CT, 1 placa de perill
de mort i 1 extintor manual de pols ABC suministrat i col.locat.

Ponts de MT entre Cel.les i entre cel.la i transformador  inclos els
terminals. Ponts de baixa tensió entre Transformador i la caixa de
Protecció de Baixa tensió.

Caixa de Protecció de magnetotèrmic de 1000 Ampers i Magneto-
tèrmic, tot inclòs.
Entrada Potabilitzadora 1 1,00ACT0010

1,00

ELECTRICITAT BT03.02

QUADRES20.02.01

EG15U874 u Partida alçada de quadre general segons esquema

Subministrament i Muntatge de Quadre General  de Distribució i
Protecció, marca LEGRAND, ABB i/o MERLIN GERIN, inclòs Arma-
ri metàl·lic, tapes, rails, portes, platines, borns de connexió, inter-
ruptors magnetotèrmics, diferencials,  elemenst de maniobra, sec-
cionadors, contectors i connexionat, segons esquema unfiliar  de
potència adjunt. correctament etiquetat i amb una previsió d'amplia-
ció del 40%, muntat superficialment, també s'inclou el control i la
maniobra de les electrobombes, els variadors de frequencia se-
gons esquema per una potència de 4 bombes de 22 KW, 4 bombes
de 132 KW, amb els corresponents contactors i relés  tèrmics de
protecció contra sobrecàrregues, relés auxiliars per comandament
per control remot i en funció de variables físiques; voltímetre i am-
perímetre per cada bomba, protecció per relé electrònic contra arri-
bada incorrecte de tensió o desequilibri de fases, protecció contra
desencebat del relé de control de potència a cada motor, temporit-
zador de retard a la conexió per evitar maniobres massa seguides
per interrupcions momentànies repetides, compta-hores i comp-
ta-impulsos per cada bomba, làmpades de senyalització lluminosa
del funcionament normal de cada element, i si s'atura estan conec-
tat, senyalització de quin automatisme o protecció l'ha provocat,
magnetotèrmic per proiteguir el circuit que surt del quadre, base de
fusibles, borns, pulsadors, i fils.
Quadre general 1 1,00Act001

1,00

EG14U001 u Partida alçada subquadre oficina segons esquema

Subministrament i Muntatge de Subquadre de Distribució i Protec-
ció d'oficina, marca LEGRAND, ABB i/o MERLIN GERIN, inclòs Ar-
mari metàl·lic, tapes, rails, portes, platines, borns de connexió, inter-
ruptors magnetotèrmics, diferencials, seccionadors, contectors i
connexionat, segons esquema unfiliar adjunt. correctament etique-
tat i amb una previsió d'ampliació del 40%, muntat superficialment
 Subquadre calderes 1 1,00Act001

1,00

EG16U000 u Quadres d'endolls tipus CETAC T-15

subministrament i muntatge de quadre d'endolls tipus CETAC T-15,
inclòs caixa, 2 endolls 16A, IV, 2 endolls 16A II, proteccions incor-
porades en caixa , connexionat interior, part proporcional de cable-
jat i canalització fins a quadre general, suportació i tot inclòs.
Sala de bombes 2 2,00Act001

2,00
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CANALITZACIONS I CABLEJAT20.02.02

EG2A1702 m Canal PVC rígid,lateral llis,40x110mm,+ separador,munt.superf.

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x110 mm amb se-
parador i muntada superficialment
Despatx 1 10,00 10,00Act001
Laboratori 1 10,00 10,00Act001

20,00

EG2DU988 m Safata reixa acer galv.calent,60mmx100mm,col.s

Subministrament  i muntatge de safata metàl.lica reixa, d'alçària 60
mm i amplària 100 mm, col.locada suspesa de parament horitzon-
tal amb elements de suport.
Oficines 1 15,00 15,00Act001
Magatzem 1 20,00 20,00ACT0010
Magatzem de clor 1 10,00 10,00ACT0010
Sala de bombes 1 12,00 12,00ACT0010
Baixants 5 3,00 15,00ACT0010

72,00

EG2HUI77 m Safata reixa acer galv.calent,60mmx200mm,col.s

Subministrament  i muntatge de safata metàl.lica reixa, d'alçària 60
mm i amplària 200 mm, col.locada suspesa de parament horitzon-
tal amb elements de suport.
Oficines 1 10,00 10,00Act001
Sala de Bombes 2 15,00 30,00ACT0010

1 12,00 12,00ACT0010
Baixants 3 5,00 15,00ACT0010

67,00

RTRIU678 m Safata elèctrica d'acer inoxidalbe  200x60

Subministrament i conexió safata amb tapa de PVC  de 100x60
Conexio bombes 1 30,00 30,00ACT0010

30,00

EG21H71J m Tub rígid PVC s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=125

Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctri-
ca de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Instal·lació vistaAct001
Baixants mecanismes 33 5,00 165,00Act001
Lluminàries 35 3,00 105,00Act001

270,00

EG21H81J m Tub rígid PVC s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=125

Subministrament i col.locació de tub rígid de PVC sense halògens,
de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment
Instal·lació vistaAct001
Generals 2 30,00 60,00Act001

60,00

EG22H511 m Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=16mmbaixa emissió fums,2

Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàme-
tre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió
de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Instal·lació encastada o fals sostreAct001
Baixants mecanismes 8 5,00 40,00Act001
Lluminàries 10 3,00 30,00Act001

70,00

EG22H711 m Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,2

Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàme-
tre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió
de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
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Instal·lació encastada o fals sostreAct001
Generals 2 30,00 60,00Act001

60,00

GG3191G4 m Cable 0,6/1 kV RV-XZ1 AS , 1x240mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-XZ1-AS de baixa emissió de fums i lliure d'halo-
gens, unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub
Escomesa 12 45,00 540,00Act001

540,00

KGH4U862 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x150mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb cober-
ta del cable de PVC, col·locat en tub
Bomba torello sud 1 3 25,00 75,00Act001
Bomba torello sud 2 3 25,00 75,00Act001
Bomba torelo nord 1 3 30,00 90,00Act001
Bomba torello nord 2 3 30,00 90,00Act001
Bateria condensadors 6 12,00 72,00ACT0020

402,00

GG3191C4 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x95mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb cober-
ta del cable de PVC, col·locat en tub
Bomba torello sud 1 1 25,00 25,00Act001
Bomba torello sud 2 1 25,00 25,00Act001
Bomba torelo nord 1 1 30,00 30,00Act001
Bomba torello nord 2 1 30,00 30,00Act001
Bateria condensadors 2 12,00 24,00ACT0020

134,00

GG319174 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x16mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb cober-
ta del cable de PVC, col·locat en tub
Bomba Oris 8 40,00 320,00Act001
Bomba Voltreganès 8 20,00 160,00Act001
Bombes capçalera 2 110,00 220,00Act001

700,00

KG31U010 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x10mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 5 x 10 mm2, amb cober-
ta del cable de PVC, col·locat en tub
QUADRE GENERALAct001
Quadres endolls 1 30,00 30,00Act001
Quadres endolls 1 60,00 60,00Act001
Subquadre oficines 1 20,00 20,00ACT0020

110,00

KG31U011 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x6mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de PVC, col·locat en tub
QUADRE GENERALAct001
Agitador dipòsit purges i rentats 1 120,00 120,00Act001

120,00

KG31U013 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x2.5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb cober-
ta del cable de PVC, col·locat en tub
QUADRE GENERALAct001
compresor 1 40,00 40,00Act001
pont grua 1 25,00 25,00Act001
pont rascador 1 90,00 90,00Act001
aspiracio fangs 2 80,00 160,00Act001
agitador flocuracio 1 100,00 100,00Act001
agitador mescla 2 115,00 230,00Act001
filtre escala 1 135,00 135,00Act001
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reixa filtre 1 115,00 115,00Act001
hipo 2 35,00 70,00Act001
pax 2 55,00 110,00Act001
ventilador axial 2 30,00 60,00ACT0020
comporta arqueta 1 65,00 65,00ACT0020

1.200,00

KGH3U47 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x1.5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 5 x 1.5 mm2, amb cober-
ta del cable de PVC, col·locat en tub
QUADRE GENERALAct001
Llum sala bombes 1 45,00 45,00Act001
Lluminaries 8 4,00 32,00Act001
Mecanismes 5 8,00 40,00Act001

117,00

KGRTYU66 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x6 mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta
del cable de PVC, col·locat en tub
SUBQUADRE OFICINESACT0010
Alimentacio SAI 1 20,00 20,00ACT0010

20,00

KGOUR675 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x4 mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta
del cable de PVC, col·locat en tub
SUBQUADRE OFICINESACT0010
Bombes calor 2 8,00 16,00ACT0010

16,00

KG31U026 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2.5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb cober-
ta del cable de PVC, col·locat en tub
SUBQUADRE OFICINESAct001
Endolls despatx+laboratori 1 30,00 30,00Act001
Endolls passadis 1 25,00 25,00Act001
Endolls wc, vestuaris 1 40,00 40,00Act001
Endolls termo 1 30,00 30,00ACT0010
Mecanismes 18 5,00 90,00Act001
SAIAct001
Endolls despatxos 2 25,00 50,00Act001
Rack 2 30,00 60,00Act001
PLC control 1 20,00 20,00Act001
Endolls laboratori 1 40,00 40,00Act001
QUADRE GENERALACT0020
Endolls sala BT 1 20,00 20,00ACT0020
Endolls magatzem 3 1 20,00 20,00ACT0020

425,00

KG31U027 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x1.5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb cober-
ta del cable de PVC, col·locat en tub
SUBQUADRE OFICINESAct001
Enllumenat despatxos+emergencia 1 30,00 30,00Act001
Enllumenat sala BT,
passadis+emergència

1 30,00 30,00Act001

lluminaries 18 4,00 72,00Act001
Mecanismes 8 4,00 32,00Act001
Endoll porter 1 20,00 20,00ACT0020
Endolls PLC capçalera 1 20,00 20,00ACT0020
Endolls PLC impulsio 1 20,00 20,00ACT0020
QUADRE GENERALAct001
Enllumenat emergencia sala
bombes

1 60,00 60,00Act001

Llum magatzems+emergencia 1 40,00 40,00Act001
Llum sala BT+emergencia 1 40,00 40,00Act001
Lluminaries 15 4,00 60,00Act001
Mecanismes 8 4,00 32,00Act001

456,00
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EG151211 u Caixa deriv.plàstic,80x80mm,prot.IP-40,encastada

Caixa de derivació quadrada de plàstic,  de 80x80 mm, amb grau
de protecció IP-40, encastada
Instalacio electrica despatxos 10 10,00Act001

10,00

EG151822 u Caixa deriv.plàstic,120x120mm,prot.IP-54,munt.superf.

Caixa de derivació quadrada de plàstic,  de 120x120 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada superficialment
Instalacio electrica interior edifici 50 50,00Act001

50,00

RTUOO23 m Safata Unex amb tapa de  PVC 200x60

Subministrament i muntatge de Safata Unex amb tapa de PVC de
200x60 de color gris Ral 7035
Instalacio passareles maquinaria
potencia

1 60,00 60,00Act001

60,00

TRIUT999 m Safata Unex amb tapa de  PVC 100x60

Subministrament i muntatge de Safata Unex amb tapa de PVC de
100x60 de color gris Ral 7035
Instalacio passareles maquinaria
control

1 60,00 60,00Act001

60,00

FHC10010 u Conversió aero-subterrania

Subministrament i formacio de conversió de línia aèria-subterrània,
formada per un tub d'acer galvanitzat 2'' , cimentació, capautxó de
tancament, elements de fixació, mà d'obra d'instalació i material,
completametn instalat, inclos conexionat a xarxa de terres.
Xarxa de potència 4 4,00Act001
Xarxa de control 4 4,00ACT0010

8,00

ENLLUMENAT INTERIOR20.02.03

EHYIU4445 u Llumenera industrial simèt.extensiv.Halugenurs Metalics 250W,oberta,suspesa

Subministrament  i muntatge de Llumenera industrial amb distribu-
ció simètrica extensiva i làmpada vapor de sodi a pressió alta  de
250 W  de xapa d'alumini anoditzat, oberta, suspesa, amb tots els
accessoris inclosos i comprovat el seu funcionament.
Sala de bombes 4 4,00Act001

4,00

EH213A28 u Llumenera xassís planx.acer
esmalt.+lamel.met.,T26/G13,(4x18W),reac.electronica,instal.encast.cel ras
escai.llisa

Subministrament i muntatge de Llumenera decorativa amb xassís
de planxa d'acer esmaltat i amb difusor de lamel·les metàl·liques,
amb 4 tubs (tetratub) de fluorescència T26/G13  de 18W, (4x18W),
amb reactància electronica, instal·lada encastada a cel ras d'escaio-
la llisa, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el seu funcio-
nament.
Despatx 3 3,00Act001
Laboratori 2 2,00Act001

5,00

EH6EU000 u Kit emergència per pantalla 58, balast electronica

Subministrament i muntatge de Kit d'emergència per a làmpades
fluorescents de 58 W, marca DAISALUX mod bec-715 telemanda-
ble o similar, amb balast electrònic i amb carregador-convertidor de
bateria de NiCd, amb possibilitat d'inhibició mitjançant interruptor,
amb 2 nivells de potència, autonomia >1h treballant al nivell alt i ali-
mentant un tub fluorescent estàndar de 58 W, i amb un rendiment
del 52%, col·locat, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el
seu funcionament.
Sala de bombes 2 2,00Act001
Sala BT 1 1,00Act001

3,00
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EHB1U003 u Llumenera estanca ZALUX Alhama o similar 2x58W

Subministrament i muntatge de Llumenera marca ZALUX mod. Al-
hama o similar, estanca IP66 amb difusor, 2 fluorescent de
58W/830, rectangular, amb xassís polièster, reactància electronica,
muntada superficialment al sostre amb tots els accessoris inclosos
i comprovat el seu funcionament.
Sala Quadre electric 2 2,00Act001
Vestidor homes 1 1,00Act001
Vestidor dones 1 1,00Act001
Magatzem 2 2,00Act001
Magatzem de clor 1 1,00Act001

7,00

EHB1U002 u Llumenera estanca ZALUX Alhama o similar 1x58W

Subministrament i muntatge de Llumenera marca ZALUX mod. Al-
hama o similar, estanca IP66 amb difusor, 1 fluorescent de
58W/830, rectangular, amb xassís polièster, reactància electronica,
muntada superficialment al sostre amb tots els accessoris inclosos
i comprovat el seu funcionament.
Sala de bombes 2 2,00Act001

2,00

EH61U000 u Llumenera emergència/senyalització, DAISALUX o similar  220lúm, combinada

Subministrament i muntatge de Llumenera DAISALUX o similar d'e-
mergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 8W i 220
lúmens, combinada, de 1 h d'autonomia com a màxim, muntada su-
perficialment/ encastada a la paret, amb tots els accessis inclosos i
comprovat el seu funcionament.
Magatzem 1 1,00Act001
Magatzem clor 1 1,00Act001
Despatx 1 1,00Act001
Laboratori 1 1,00Act001
Vestidor homes 1 1,00Act001
Vestidor dones 1 1,00Act001
Distribuidor 1 1,00Act001
Cancell 1 1,00Act001
Sala Quadre electric 1 1,00Act001
Sala de bombes 2 2,00Act001

11,00

KH2DU000 u Downlight ZALUX o similar,2làmp.fluorescent 26W, IP-44

Subministrament i muntatge de kit downlight compacte amb reflec-
tori i clips de fàcil fixació  i amb grau de protecció mínim IP-44, amb
lluminàries i làmpades i accessoris tot inclos i comprovat el seu fun-
cionament
Marquesina exterior 4 4,00Act001

4,00

KH2DU001 u Downlight ZALUX o similar,2làmp.fluorescent 26W

Subministrament i muntatge de kit downlight compacte amb reflec-
tori i clips de fàcil fixació, amb lluminàries i làmpades i accessoris
tot inclos i comprovat el seu funcionament
Cancell 1 1,00Act001
Distribuidor 7 7,00Act001

8,00

EH2D1110 u Downlight,1làmp.halògena 50W màx.,encast.=130x115mm,reflector
intensiu,col.encast.

Subministrament i muntatge de Llumenera decorativa tipus down-
light, amb portalàmpades GY 6,35, amb 1 làmpada halògena de 50
W com a màxim i 12 V de tensió d'alimentació, temperatura de co-
lor de 3000 K, dimensions d'encastament de 130 mm de diàmetre i
115 mm de profunditat, amb reflector platejat intensiu, grau de pro-
tecció IP 20 i col·locada encastada, amb tots els accessoris inclo-
sos i comprovat el seu funcionament.
Vestidor homes 2 2,00Act001
Vestidor dones 2 2,00Act001

4,00

EHB21134 u Llumenera estanca,s/reflec.,reix..60-100W,col.superfic.sostre

Muntatge i subministrament de Llumenera estanca sense reflector
amb reixeta i làmpada  de 60 a 100 W, IP-65 i muntada superficial-
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ment al sostre, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el seu
funcionament.
-vessador aigua 1 1,00Act001

1,00

ENLLUMENAT EXTERIOR20.02.04

COIU1565 u Llumenera FDB model Vialia Lira  50 W VSAP

Subministre i muntatge de lluminaria FDB model Vialila Lira 50W
VSAP, amb tot s els accessoris i comprovat el seu funcionament.
Perimetre exterior enllumenat 11 11,00Act001

11,00

ZHA11001 u Columna FDB model DONALSON 3,6m

Subministre i muntatge de columna d'acer galvanitzat amb acabat
oxiron negre forja al forn, de 3,6 metres d'alçada, de la casa Fundi-
ció Dúctil Benito, model DONALSON. Amb porta de registre i acces-
soris d'ancoratge galvanitzats i comprovat el seu funcionament.
Perimetre exterior enllumenat 11 11,000Act001

11,00

E315U405 m3 Formigó/ancoratge columna fonament, HM-20 c.plàstica 20MM,ca
Formigó, per a ancoratge de columnes, HM-20/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. In-
clòs col.locació de placa d'ancoratge.

Faroles 4 m 11 0,500 0,500 0,500 1,375Act001

1,38

FG11U403 ut Conjunt d'accessoris

Subministrament i muntatge de conjunt d'accessoris format per cai-
xa de connexió, caixa portafussibles i fussibles de 6A.
Instal.lacio faroles 11 11,000Act001

11,00

EHUY5466 u Llumenera estanca ZALUX Alhama o similar 2x36W

Subministrament i muntatge de Llumenera marca ZALUX mod. Al-
hama o similar, estanca IP66 amb difusor, 2 fluorescent de
36W/830, rectangular, amb xassís polièster, reactància electronica,
muntada superficialment al sostre, amb tots els accessoris inclosos
i comprovat el seu funcionament.

Perimetre exterior passarel.les 22 22,00Act001

22,00

FHN32C71 u Llumenera vials,cubeta plàst.,vap.Na press.alta 150W,preu
alt,tancada,acobl.suport

Subministrament i muntatge de Llumenera asimètrica per a vials,
amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta  de 150 W,  de preu alt, tancada i acoblada al suport,
amb tots els accessoris inclosos i comprovat el seu funcionament.
Exterior façana edifici 4 4,00Act001

4,00

GHM22301 u Braç mural parabòlica,tub ac.galv.,llarg.=0,4m,fix.plat.+cargol

Braç mural, de forma parabòlica  de tub d'acer galvanitzat de llargà-
ria 0,4 m, fixat amb platina i cargols
Exterior façana edifici 4 4,00Act001

4,00

EG326706 m Conductor coure UNE H07V-R,1x16mm²,col.tub

Subministrament i muntatge de Conductor de coure de designació
UNE H07V-R, unipolar de secció 1x16 mm²
Faroles 4m 11 1,50 16,50Act001

16,50

FHC10010 u Conversió aero-subterrania

Subministrament i formacio de conversió de línia aèria-subterrània,
formada per un tub d'acer galvanitzat 2'' , cimentació, capautxó de
tancament, elements de fixació, mà d'obra d'instalació i material,
completametn instalat, inclos conexionat a xarxa de terres.
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Llums fluorescencia 1 1,00Act001

1,00

FG380902 m Cond.coure nu,1x35mm²,munt.superf.

Subministrament i muntatge de Conductor de coure nu, unipolar de
secció 1x35 mm², inclòs connexions i muntatge

Instalacio faroles 4 m 1 380,000 380,000Act001
Faroles 4 m 11 2,000 22,000Act001

402,00

EGD1421E ut Piqueta connex.terra acer,estànd.,L=2000mm,d14,6mm,clav.terr.

Subministrament i muntatge de piqueta de connexió a terra d'acer,
amb recobriment de coure, de 2500 mm de llargària i de 17,3 mm
de diàmetre, clavada a terra. Inclosos accessoris i connexionat

Instalacio  faroles 11 11,000Act001

11,00

FG38U001 m Conductor de coure RV-0,6/1KV de 4x6 mm²

Subministrament i muntatge de Subministrament i muntatge de
Conductor de coure de designació RV 0,6/1 KV, multipolar de 4x6
mm2, instalat dins de tub conductor.

Instalacio faroles 4 m 1 380,00 380,00Act001
Faroles 4 m 11 3,00 33,00Act001

413,00

KG31U013 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x2.5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb cober-
ta del cable de PVC, col·locat en tub
Enllumenat fluorescents passareles 22 8,00 176,00Act001
Alimentació fluorescent passareles 1 75,00 75,00Act001
Enllumenat façana 1 63,00 63,00Act001

314,00

FG31U003 m Conductor de coure RV-0,6/1KV de 3x2,5 mm²

Subministrament i muntatge de Conductor de coure de designació 
RV 0,6/1 KV, multipolar de 3x2,5 mm2. 

Faroles 4m 11 4,00 3,00 132,00Act001
Fluorescents 22 2,00 44,00Act001

176,00

GROU789 u Suport de peu d'acer galvanitzat de 2 metres amb angle de 45 º segons
instruccions

Subministrament i muntatge de suport de peu d'acer galvanitzat de
2 metres amb angle de 45 º segons instruccions, per tal de fixar
fluorescents, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el seu
funcionament.
Perimetre exterior passarel.la 22 22,00Act001

22,00

EG21H81J m Tub rígid PVC s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=125

Subministrament i col.locació de tub rígid de PVC sense halògens,
de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment
INSTAL·LACIÓ VISTAAct001
Pasareles atac llums 22 7,00 154,00Act001

154,00

EG151822 u Caixa deriv.plàstic,120x120mm,prot.IP-54,munt.superf.

Caixa de derivació quadrada de plàstic,  de 120x120 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada superficialment
Instal·lació passarel·les 22 22,00Act001
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22,00

MECANISMES20.02.05

EG731182 u Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10-300s,5-120l

Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrre-
gues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'ali-
mentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'ac-
tivació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat
Vestidors homes 1 1,00Act001
Vestidors dones 1 1,00Act001
Entrada cancell 1 1,00Act001
Distribuidor 1 1,00Act001

4,00

EG63D15S u Presa correntbipolar+terra lateral,(2P+T),16A250V,a/tapa+caixa
estanca,IP-55,preu alt,munt.superf.

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protec-
ció IP-55, preu alt, muntada superficialment
Magatzem 1 1 1,00Act001
Magatzem 2 1 1,00Act001
Magatzem 3 1 1,00Act001
Despatx 2 2,00Act001
Laboratori 5 5,00Act001
Vestidor homes 1 1,00Act001
Vestidor dones 1 1,00Act001
Distribuidor 2 2,00Act001
Cancell 1 1,00Act001
Sala Quadre electric 1 1,00Act001

16,00

EG64B176 u Pols. superfície,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu mitjà

Polsador,  de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla
i làmpada pilot, preu mitjà
Vestidor homes 2 2,00Act001
Vestidor dones 2 2,00Act001

4,00

EG62U879 u Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,superficie

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb te-
cla, preu alt, superficie
Magatzem 1 1 1,00Act001
Magatzem 2 1 1,00Act001
Magatzem 3 1 1,00Act001
Despatx 1 1,00Act001
Laboratori 1 1,00Act001
Sala Quadre electric 1 1,00Act001
Mirador entrada aigua diposit 1 1,00Act001

7,00

EG62U111 u Interruptor commutador,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,superficie

Interruptor commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, superficie
Sala bombes 2 2,00Act001

2,00

EG62U369 u Interruptor creuament,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,superficie

Interruptor creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt, superficie
Sala bombes 1 1,00Act001

1,00

EG611031 u Caixa mecanismes,p/1elem.,preu mitjà,encastada

Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada
Despatxos 10 10,00Act001

10,00

EG621193 u Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb te-
cla, preu alt, encastat
Despatxos 2 2,00Act001
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2,00

EG631153 u Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encasta

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra late-
ral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada
Despatxos 8 8,00Act001

8,00

VARIS20.02.06

EGD1421E ut Piqueta connex.terra acer,estànd.,L=2000mm,d14,6mm,clav.terr.

Subministrament i muntatge de piqueta de connexió a terra d'acer,
amb recobriment de coure, de 2500 mm de llargària i de 17,3 mm
de diàmetre, clavada a terra. Inclosos accessoris i connexionat

Anell terres 11 11,000Act001

11,00

EGDZ1102 u Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de cou-
re, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment
Sala BT 1 1,00Act001

1,00

GG380907 m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra
Anell terres 1 150,00 150,00Act001

150,00

GG311906 m Conductor 1X35 mm

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x35 mm2, col.locat en tub (P - 188)
Anell terres proximació CT 1 10,00 10,00Act001

10,00

EGC51500 u SAI mono.,5kva,10 min.,'on-line'

SAI monofàsic de 5 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un
ondulador estàtic electrònic de 8 kVA de potència, un rectifica-
dor-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass estàtic, by-pass
de manteniment, sistema de control a microprocessador, una bate-
ria d'acumuladors de plom estanca/hermètica per a una autonomia
de 10 minuts a plena càrrega, amb tots els accessoris inclosos i
comprovat el seu funcionament.
Despatx 1 1,00ACT0020

1,00

EGBU0001 u Bateria condensadors 400V 50Hz,15,0kVAr,2etap.5+10,munt.superf.

Bateria de condensadors amb filtre d'harmonics trifàsica de 400 V i
freqüència de 50 Hz, de 400 kVAr de potència reactiva, de 5 etapes
50+50+(3x100) kVAr, de funcionament automàtic, marca CIRCU-
TOR, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall lí-
quid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb conden-
sadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i
armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, muntada superficial-
ment
Sala BT 1 1,00Act001

1,00

EGUU0100 u Legalització instal·lació elèctrica

Legalització de la instal·lació de Baixa Tensió, segons Reglament
electrotècnic de Baixa Tensió, inclòs tramitació, vistats, taxes d'in-
dustria, i tot el necessari.
Potabilitzadora OSONA NORD i
VOLTREGANÈS

1 1,00Act001

1,00
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ERTYIU4565 u Bomba partida mural,2,2-2,7kW,EER=2,80-3,00,230V,R407c,col.

Subministrament i muntatge de Bomba de calor partida d'expansió
directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior
amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, co-
mandament a distància i termòstat, de 2,2 a 2,7 kW de potència tèr-
mica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,80 a 3,00,
amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic
rotatiu i fluid frigorífic R407c, col·locada, amb tots els accessoris in-
closos i comprovat el seu funcionament.
Despatx 1 1,00Act001
Oficina 1 1,00Act001

2,00

EFAU5487 m Tub PVC,DN=25mm,PN=10bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.fons rasa

Tub de PVC  de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2
Desaigues 2 10,00 20,00Act001

20,00

EF5B24B2 m Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4",g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat sota
canal

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat so-
ta canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la ca-
nal
Tramada 2 15,00 30,00Act001

30,00

EF5B54B2 m Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2",g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat sota
canal

Tub de coure R220 (recuit) 1/2 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat so-
ta canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la ca-
nal
Tramada 2 15,00 30,00Act001

30,00

EFQ36C6L m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=18mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que trans-
porten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, pe r a tub de diàme-
tre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·lo-
cat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Tramada 2 15,00 30,00Act001

30,00

EFQ36C7L m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=22mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que trans-
porten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, pe r a tub de diàme-
tre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·lo-
cat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Tramada 2 15,00 30,00Act001

30,00

EEM32211 u Ventilador-extractor monofàs.230V,cabal<100m3/h,encastat

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h
de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat
Vestidor homes 2 2,00Act001
Vestidor dones 2 2,00Act001

4,00

EE42H4S2 m Conducte circ.alum.flex.,D=125mm,munt.superf.

Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment
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Vestidor homes 2 1,00 2,00Act001
Vestidor dones 2 1,00 2,00Act001

4,00

KFA1C345 m Tub PVC,DN=90mm,PN=6bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.fons rasa

Tub de PVC  de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
Vestidor homes 2 5,00 10,00Act001
Vestidor dones 2 5,00 10,00Act001

20,00

EEM12D1J u Ventilador axial monofàs.230V,cabal<3000m3/h,pres. baixa.,mural

Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i mural
Sala bombes 2 2,00Act001

2,00

AIGUA03.04

RRFBU980 m Tub PE 100,DN=50mm,PN=10bar,sèrieSDR 11,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessoris plàst.,col.fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 50 mm de diàmetre no-
minal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
Instal.lacio tramada aigua interior 1 25,00 25,00ACT0010

25,00

JJKIU7688 m Tub PE 100,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessoris plàst.,col.fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 32 mm de diàmetre no-
minal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
Instal.lació xarxa de reg 1 65,00 65,00Act001
Dutxa i renta ulls descàrrega
PAX-10

1 12,00 12,00ACT0010

77,00

EFB9U001 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=25mm,ànima alum. i protecció ex

Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre
25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una
pressió màxima de servei de 12 bar, inclos part proporcional d'ac-
cessoris (maniguets, colzes, entrons,..) connectat a pressió i col.lo-
cat superficialment i/o interior de rasa.
General escomesa fins a termo 1 20,00 20,00Act001

20,00

EFB9U011 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=20mm,ànima alum. i protecció ex

Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre
25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una
pressió màxima de servei de 12 bar, inclos part proporcional d'ac-
cessoris (maniguets, colzes, entrons,..) connectat a pressió i col.lo-
cat superficialment  i/o interior de rasa.
PB WCs 2 20,00 40,00Act001

40,00

EFB87UY7 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=18mm,ànima alum. i protecció ex

PB vestidors homes 5 6,00 30,00Act001
PB vestidors dones 5 6,00 30,00Act001
PB seteja sala bombes 1 4,00 4,00Act001
PB laboratori 2 4,00 8,00Act001

72,00

EFQ3U000 m Aïllament escum.elastom.p/can.calentes,",g=20mm,dificult.al

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tuberies , de 20 mm
de gruix, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment
Canonades ACS (diàmetres 25 i
20)

1 45,00 45,00Act001

45,00
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EN316727 u Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1",PN=25bar,superf.

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1",  de 25 bar de PN i preu alt, mun-
tada superficialment
Comptador 2 2,00Act001
Entrada aigua edifici 1 1,00Act001

3,00

EN315727 u Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4",PN=25bar,superf.

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 3/4",  de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment
Arquetes exteriors 2 2,00Act001
Neteja 1 1,00Act001
Vestidor homes 3 3,00Act001
Vestidor dones 2 2,00Act001
Laboratori 2 2,00Act001

10,00

EN314327 u Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2",PN=25bar,superf.

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de bronze, de diàmetre nominal 1/2",  de 10 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment
Entrada i sortida termo 2 2,00Act001
Sortida dues arquetes 1 1,00Act001

3,00

EN318U4 u Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2",PN=25bar,superf.

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de bronze, de diàmetre nominal 2",  de 25 bar de PN i preu alt, mun-
tada superficialment
escomesa 1 1,00ACT0010

1,00

EJ2ZA121 u Aixeta de regulac.,munt.superf.,llautó cromat,preu
alt,sort.p/manig.rosca.D=1/2",entrada rosca.D=1/2"

Aixeta de regulació, muntada superficialment,  de llautó cromat,
preu alt, amb sortida per a maniguets roscada de diàmetre 1/2" i en-
trada roscada  d'1/2"
Vestidor Homes 5 5,00Act001
Vestidor Dones 5 5,00Act001
Neteja 3 3,00Act001
Laboratori 2 2,00Act001

15,00

EJA26310 u Escalf.acumulador elèct.,100l,acer
esmalt.,pot=750-1500W,col.vert.fix.mural+connec.

Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta
d'acer esmaltat,  de 750 a 1500 W de potència, col·locat en posició
vertical amb fixacions murals i connectat
Magatzem 1 1,00Act001

1,00

YRRTU22 PA Subministrament i col.locació de boca d'aigua

Subministament i colocació de boca de netega colocada dins d'ar-
queta amb record d'unió Ø 25mm, amb vàlvula DN-25, amb junta
elàstica PN-10.
Exterior edifici 3 3,00ACT0010

3,00

12008107 PA Subministrament d'aigua segons assessorament SOREA

Assessorament de companyia d'aigües SOREA per la realització
de la connexió de la ETAP a la xarxa existent més propera, situada
dins l'EDAR. Inclou tot el material hidràulic (accessoris, canonada
de PEAD PE-100 PN-10 Ø50 mm, comptador, vàlvules i armari pre-
fabricat), mà d'obra, obra civil, projecte, permisos i drets de conne-
xió

Subministrament aigua 1 1,00Act001

1,00
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CONTRA INCENDIS03.05

EM31261J u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pres-
sió incorporada, pintat, amb suport a paret
Sala bombes 2 2,00Act001
Oficines 1 1,00Act001
Magatzems 3 3,00Act001

6,00

EM31351J u Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret
Sala BT 1 1,00Act001

1,00

EFRU786 u Central recepció alarma via pulsador

Subministrament i instal.lació de central de recepció d' alarma via
pulsador i de tansmissió de senyal amb sirena acústica,  amb font
alimentació commutada, modul electroni central, caràtula de co-
mandament i i muntada a la paret amb tots els accessoris i cablejat
 inclosos i comprovat el seu funcionament.
Oficines 1 1,00Act001

1,00

EMDBU005 u Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies evacuació,210

Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salva-
ment i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminis-
cent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament
Extintors 7 7,00Act001
Recorregut evacuació 6 6,00Act001

13,00

EM131211 u Sirena electrònica,instal.convencional/analògica,100dB,multitò,I

Sirena electrònica per a instal.lació convencional i analògica, nivell
de potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fa-
bricada segons la norma UNE-EN 54-3, col.locada a l'interior
Oficines 1 1,00Act001
Sala bombes 1 1,00Act001

2,00

EM141102 u Polsador alarma,instal.lació conv.,manual+trencament,UNE-EN 54-1

Polsador d'alarma per a instal.lació contra incendis convencional,
accionament manual per trencament d'element fràgil, segons nor-
ma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Varis interior edifici 6 6,00Act001

6,00

EMD62403 m Conductor blindat+apantallat,4x0,22mm2,tub

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2, col.locat en tub
Instal·lació interior 6 20,00 120,00Act001

120,00

EG21251J m Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.

Tub rígid de PVC,  de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pro-
pagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resis-
tència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment
Instal·lació interior 6 15,00 90,00Act001

90,00
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AIRE COMPRIMIT03.06

EMFS018 u Subministrament compressor, model UP5-7 TAS-8, de 1080 l/min i 8 bars,
cald.ver.1000 l amb sec.aire i filtre oli

Subministrament i muntatge de compressor model UP5-7 TAS-8 de
la marca INGERSOLL RAND de 7,5 KW, de pistó rotatiu per un ca-
bal de 1.000 l/min i una pressió de treball màxima de 8 bars, tensió
trifàsica de 380 V, insonoritzat i amb un dipòsit independent vertical
de 1.000 l i 10 bars. Inclou secador d'aire frigorífic ciclic amb siste-
ma d'estavi d'energia i filtres d'oli i particules incorporats

Magatzem 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

EMFS017 u Quadre de control pneumàtic per a sis filtres M-15000

Subministrament de quadre pel control de la instal·lació pneumàti-
ca dels sis filtres de sorra

Instal·lació aire comprimit filtres de
sorra

1 1,00 1,00ACT0010

1,00

EN318727 u Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/2,PN=25bar,superf.

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2,  de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment
Tramada aire comprimit magatzem 1 1,00Act001

1,00

EN316727 u Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1",PN=25bar,superf.

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1",  de 25 bar de PN i preu alt, mun-
tada superficialment
Tramada aire comprimit magatzem 2 2,00Act001

2,00

EF218211 m Tub acer galv.,s/sold.,D=1"1/2,roscat,dific.baix,col.superf.

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1"1/2,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de difi-
cultat baix i col·locat superficialment
Tramada aire magatzem 1 3,00 3,00Act001

3,00

EF216211 m Tub acer galv.,s/sold.,D=1",roscat,dific.baix,col.superf.

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1", se-
gons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificul-
tat baix i col·locat superficialment
Tramada aire magatzem 1 11,00 11,00Act001
Tramada aire oficines 1 20,00 20,00ACT0010
Tramada aire sala bombes 1 25,00 25,00ACT0010
Tramada aire magatzem clor 1 10,00 10,00ACT0010

66,00

EF214212 m Tub acer galv.,s/sold.,D=1/2",roscat,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1/2",
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de difi-
cultat mitjà i col·locat superficialment
Conexió aire magatzem 1 5,00 5,00Act001
Conexió  aire sala bombes 2 10,00 20,00ACT0010
Subministrament filtres 1 10,00 10,00ACT0010

35,00

EF912A87 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=17mm,ànima alum. i protecció
ext.PE,pres=12bar,connect.pressió

Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre
17 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una
pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment
Conexió maquinària 2 32,00 64,00Act001
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64,00

GK213216 u Regulador mitjana B/mitjana A-baixa,Q<25m3/h,s/ vàlv.segur.,roscat,munt.

Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i bai-
xa de sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de segure-
tat, roscat, muntat entre tubs
Tramada aire 1 1,00Act001

1,00

EM23U112 u Subministrament i muntatge de purgador, filtre, valvuleria  i manometre de
medicio en xarxa d'aire comprimit

Subministrament i muntatge de purgador, filtre, valvula, racord a
pressió   en xarxa d'aire comprimit de acer galvanitzat o inox (se-
gons xarxa).  Inclos, abraçaderes, curves, reduccions, tes, unions,
suportació, cargols i tacs, proves d'estanquitat i posada en funcio-
nament . 
Sala bombes 2 2,00ACT0010
Filtres de sorra 1 1,00ACT0010
Magatzem 1 1,00ACT0010

4,00

EUUU0001 PA Legalització instal·lació aire comprimit clase I (sense projecte)

Legalització de la instal·lació d'aire comprimit de Classe I (sense
projecte, per part de l'instal·lador, inclòs preparació de documenta-
ció, proves, tramitació i taxes d'industria.
Instal·lació aire comprimit 1 1,00Act001

1,00

VEU I DADES03.07

EP2AU010 u Conjunt porter elec.+placa ext.antivand.+pols.+tel.term.int.,font alim.,obreportes
autom.,instal·lat

Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsa-
dor, telèfon terminal interior, font alimentació i obreportes automà-
tic, instal·lat

Entrada 1 1,00Act001

1,00

EGKTU789 m Cable per a porter automatic

Subministrament i muntatge de mànega blanca per a porter digital
de 4  fils conductors 1mm2
Porter automatic 1 60,00 60,00ACT0010

60,00

RPOEU1254 u Conjunt caixa  de taula Simon Teleblock per lloc de treball

Subministrament  i muntatge de caixa Simon Teleblock per lloc de
treball, amb dos endolls convencionals, 2 endolls de SAI, i dues
preses de veu i dades RJ45, amb tots els elements i accessoris in-
closos i comprovat el seu funcionament.
Despatx 2 2,00Act001
Laboratori 2 2,00Act001

4,00

EP434610 m Cable transm.dades,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/PVC,n/propag.flama UNE-EN
50265,col.tub/canal

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa-
rells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC,
no propagador de la flama segons UNE-EN 50265, col·locat sota
tub o canal
Preses telfefonia i PC 8 25,00 200,00ACT0020

200,00

EG22H511 m Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=16mmbaixa emissió fums,2

Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàme-
tre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió
de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Preses telfefonia i PC 8 25,00 200,00ACT0020
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200,00

EP51U001 u Centraleta telefònica p/1línia exterior+5ext.,homologada,selecció tipus
marcació,col·locada mural

Subministrament i muntatge de centraleta telefònica per a 1 línia ex-
terior i 5 extensions, homologada, amb selecció del tipus de marca-
ció i col·locada mural amb el cable necessari per escomesa interior
i  comprovat el seu funcionament.
Despatx 1 1,00ACT0020

1,00

ERTYU786 u Armari met.mural VDI,rack 19",12U,600x400mm,porta vidre+pany,fixat parament

Subministrament i muntatge d'armari metàl·lic mural totalment equi-
pat  per un sistema de transmissió de veu, dades  amb capacitat
per a quatre llocs de treball per una xarxa de categoria 6 U/FTP,
amb bastidor tipus rack 19",  de 12 unitats d'alçària, de 600x400
mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau,
fixat al parament, i comprovat el seu funcionament.
Despatx 1 1,00ACT0020

1,00

12008105 u Assessorament companyia telefonia subministrament línia

Assessorament de la companyia de telefonia per a la realització de
la connexió de l'ETAP a la línia de telefonia existent

Connexió telefonia 1 1,00ACT0010

1,00

REACTIUS03.08

03080001 PA Formació instal·lació i canonades de PP emmagatzematge i dosificació
HIPOCLORIT SÒDIC

Partida integre per la formació de la xarxa de canonades de càrre-
ga, d'aspiració, de dosificació fins al punt indicat, de buidat i del so-
breeixidor de l'emmagatzematge de clor segons plànol, mitjançant
tubs de polipropilè (PP) PN-16 de DN90, DN50 i DN25 amb unions
soldades, inclou el subministrament i col·locació de tot els accesso-
ris (vàlvules, corbes, tes, comptadors, reduccions,...) necessàris
per a la instal·lació i així com tots els elements de suportació i fixa-
ció

Hipoclorit sòdic 1 1,00ACT0010

1,00

03080002 PA Formació instal·lació i canonades de PP emmagatzematge i dosificació PAX-10

Subministrament i col·locació de canonades de PVC-U, encolades
per la formació de canonada de càrrega del dipòsit DN-50 des de la
tubuladura embridada DN-50 del dipòsit fins a la connexió amb el
camió, canonada d'aspiració de les bombes dosificadores DN-25
des de la tubuladura embridada del dipòsit de DN-50, canonada de
buidat de fons de DN-50 des de la tubuladura embridada DN-50 del
dipòsit fins a l'arqueta de buidat i canonada de sobreixidor DN-75 
des de la tubuladura embridada del dipòsit, segons plànol. Inclou
part proporcional d'accessoris (vàlvules, corbes, tes, reduccions,...)
i els elements necessàris per a la seva suportació
PAX-10 1 1,00ACT0010

1,00

03080003 u Dutxa i renta ulls

Subminsitrament i instal·lació de dutxa i renta ulls, inclou treballs
de paleteria per a la seva col·locació

Descàrrega HIPOCLORIT SÒDIC 1 1,00ACT0010
Descàrrega PAX-10 1 1,00ACT0010

2,00
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INSTRUMENTACIÓ03.09

03090001 u Subministrament i muntatge analitzador de clor

Subministrament i muntatge d'analitzador en continu de clor lliure
model C640 de la casa ATH, muntat sobre un panell PE-HD
Canal de sortida decantador 1 1,00 1,00ACT0010
Dipòsit d'aigua tractada 1 1,00ACT0010

2,00

03090002 u Subministrament i muntatge analitzador terbolesa

Subministrament i muntatge d'analitzador en continuo de terbolesa
format per un turbidimetre en by-pass model ULTRATURB de la ca-
sa HATCH equipat amb un controlador monocanal SC200
Bombament de capçalera / cambra
de mescla

1 1,00 1,00ACT0010

Canal de sortida del decantador 1 1,00ACT0010

2,00

03090003 u Subministrament i muntatge de PH-metre

Subministrament i muntatge de mesurador de PH en continuo d'un
canal de la casa CRISON
Canal de sortida del decantador 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

03090004 u Subministrament i muntatge transmissió nivell per ultrasons

Subministrament i muntatge transmissió nivell per ultrasons
Bombament capçalera 1 1,00ACT0010
Decantador lamel·lar 1 1,00 2,00ACT0010
Dipòsit solució hipoclorit sòdic 1 1,00 1,00ACT0010
Dipòsit solució PAX-10 1 1,00ACT0010
Dipòsit aigua tractada 1 1,00ACT0010
Dipòsit de purgues i rentas 1 1,00ACT0010

6,00

03090005 u Subministrament i muntatge de nivell conductiu

Subministrament i muntatge de nivell conductiu
Filtre de fins 1 1,00ACT0010
Dipòsit solució hipoclorit sòdic 1 1,00 2,00ACT0010
Dipòsit solució de PAX 1 1,00 1,00ACT0010

3,00

03090006 u Subministrament i muntatge manòmetre esfera

Subministrament i muntatge de manòmetre d'esfera, per a la mesu-
ra de pressió de servei en canonada d'acer inox. AISI-316L

Impulsió n.1 - ORÍS 1 2,00 2,00 2,00ACT0010
Impulsió n.2 - VOLTREGANÈS 1 2,00 2,00ACT0010
Impulsió n.3 - TORELLÓ SUD 1 2,00 2,00ACT0010
Impulsió n.4 - TORELLÓ NORD 1 2,00 2,00ACT0010
Previsió 2 2,00ACT0010

10,00

03090007 u Subministrament i muntatge de transductor de pressió

Subministrament i muntatge de transductor de pressió

Filtres de sorres 1 1,00ACT0010
Previsió 2 2,00ACT0010

3,00

03090008 PA Cablejat i petit material instal·lació equips

Partida alçada pel subministrament i instal·lació de cablejat de con-
trol dels diversos equips d'instrumentació des de la seva ubicació
fins al quadre de maniobra i/o PLC de control, així com tot el petit
material i accessoris necessàris pel seu muntatge

ETAP 1 1,00ACT0010

1,00

 Pàgina 99

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

CONTROL I AUTOMATITZACIÓ03.10

03100001 u Autòmat planta

Subministrament, muntatge i prova de PLC pel control de la planta
format per un autòmat LK REMOTE-MS32 amb CPU de 32 bits, 2
ports Ethernet, 1 port RS232, 1 port RS485, 96 entrades digitals,
48 sortides digitals, 16 entrades analògiques 4/20 mA, 16 sortides
analògiques 4/20 mA i font d'alimentació 120 Vac/24 Vdc de 15 W,
inclou la programació de l'autòmat segons les variables de control
fixades en projecte i segons l'empresa explotadora

ETAP 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

03100002 u Ordinador

Subministrament, muntatge i prova d'ordinador HP Elite 7100 o si-
milar amb les següents caracteristiques: processador Intel Core I3
540 A 3,06 GHz (Dual-Core), 4GB DDR3 SDRAM (1.333 MHz),
disc dur de 500 GB, pantalla TFT de 19", targeta de video Intel HD
Graphics Dynamic Video Memory Technology 5.0, DVD +/- RW,
amb sistema operatiu WINDOWS 7, teclat, mouse, impressora reig
de tinta a color i modem GSM/GPRS
ETAP 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

03100003 u Software SCADA

Subministrament, muntatge, desenvolupament de l'aplicació i prova
de software SCADA amb sistema WIZCON CONTROL MAESTRO
segons les especificacions indicades en el projecte i per l'empresa
explotadora de la planta,  format per: model RUNTIME CM-SR-300,
mòdul avançat d'alarmes per WIZCON WIZ-AAM
ETAP 1 1,00 1,00ACT0010

1,00

PARALLAMPS03.11

1MUUU899 u Parallamps encebament no electrònic,antena 4m,radi 45m,nivell I,
s/sòcol,baixant L=15m

Edifici explotació 1 1,00ACT0010

1,00
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04 CONTROL DE QUALITAT

120081CQ u Partida integre control de qualitat

Partida integre de control de qualitat segons annex E del projecte
Segons annex 10 1 1,00ACT0010

1,00
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05 SEGURETAT I SALUT

120081SS u Partida integre seguretat i salut

Partida integre de control de qualitat segons annex G del projecte
Segons annex 12 1 1,00ACT0010

1,00
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PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

01 OBRA CIVIL

MOVIMENT DE TERRES01.01

CAPTACIÓ I CONDUCCIÓ01.01.01

G22D3011 m2 Esbrossada terreny ampl.>2m,+mitjans mec.,càrrega mec. 11.891,25

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càr-
rega mecànica sobre camió de les restes vegetals, inclou la tala
d'arbres i l'arrancada de soques, així com el transport fins a l'aboca-
dor autoritzat de residus 

11325,00 1,05

G222H243 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny roca,martell trenc.+càrrega mec. 1.983,80

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària,
en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavado-
ra i càrrega mecànica del material excavat

109,00 18,20

G2224243 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny fluix,retro.gran+càrrega mec. 13.223,50

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària,
en terreny fluix, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del
material excavat sobre camió, inclou part proporcional d'excavació
de pous de registre

2178,50 6,07

F2412063 m3 Transp.terres,reutilitz.obra,camió 12t,carreg.mec.,rec.<=2km 3.266,85

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un re-
corregut de fins a 2 km

2222,35 1,47

G226Z001 m3 Estesa sòl procedent excavació propia obra, g<=50cm 1.589,84

Estesa de sòl procedent de la propia excavació de l'obra amb mit-
jans mecànics, amb capes no superiors a 50 cm per a terraplenat
de zones del costat de la parcel·la de l'ETAP, transport no inclòs

1709,50 0,93

Z228U005 m3 Replè de rases amb sauló 6.937,97

Replè de rases amb sorra vermella d'aportació exterior compacta-
da al 95% del Proctor modificat.

539,50 12,86

F2A16000 m3 Subministr.material toler.aport. 7.722,00

Subministrament de material tolerable d'aportació exterior

1950,00 3,96

Z228U135 m3 Replè de rases amb material tolerable ap.exterior o de la pròpia excavació 10.911,60

Rebliment i piconatge de la rasa al 90% del PM amb material tolera-
ble d'aprotació exterior o de la propia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm mitjançant retroexcavadora i corró vibrant

2520,00 4,33

TOTAL 01.01.01................................................................................. 57.526,81
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ETAP01.01.02

G2216101 m3 Excavació desmunt terra veget.,m.mec.,càrrega cam. 6.321,52

Excavació en zona de desmunt, d'una capa de 40 cm de terra vege-
tal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

4420,64 1,43

G2211101 m3 Excavació desmunt terr.fluix,m.mec.,càrrega cam. 5.513,26

Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecà-
nics i càrrega sobre camió

3046,00 1,81

F2A15000 m3 Subministr.material adeq.aport. 52.293,49

Subministrament de material adequat d'aportació exterior

9031,69 5,79

G2262111 m3 Estesa+picon.sòl adeq.obra,g<=25cm,98%,PM,corró,humect. 37.549,57

Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra o procedent de l'excava-
ció de la propia obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a mà-
xim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori auto-
propulsat, i amb necessitat d'humectació

10759,19 3,49

G2224243 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny fluix,retro.gran+càrrega mec. 7.858,04

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària,
en terreny fluix, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del
material excavat sobre camió, inclou part proporcional d'excavació
de pous de registre

1294,57 6,07

Z228U005 m3 Replè de rases amb sauló 7.405,82

Replè de rases amb sorra vermella d'aportació exterior compacta-
da al 95% del Proctor modificat.

575,88 12,86

Z228U035 m3 Replè de rases amb material adequat 3.550,83

Rebliment i piconatge de la rasa amb material adequat d'aportació
exterior o bé de material acopiat a l'obra procedent de l'excavació
de les rases, en tongades de gruix fins a 25 cm mitjançant retroex-
cavadora. Inclou el transport dins l'obra i la càrrega del material
quant sigui necessari

667,45 5,32

F2412063 m3 Transp.terres,reutilitz.obra,camió 12t,carreg.mec.,rec.<=2km 23.908,32

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un re-
corregut de fins a 2 km

16264,16 1,47

F242Z020 m3 Càrrega mec.terres,reutilitz.obra,dúmper 9.827,08

Càrrega amb mitjans mecànics de terres per a reutilitzar en obra,
amb dúmper

5746,83 1,71

G226Z001 m3 Estesa sòl procedent excavació propia obra, g<=50cm 5.523,51

Estesa de sòl procedent de la propia excavació de l'obra amb mit-
jans mecànics, amb capes no superiors a 50 cm per a terraplenat
de zones del costat de la parcel·la de l'ETAP, transport no inclòs

5939,26 0,93

TOTAL 01.01.02................................................................................. 159.751,44

TOTAL 01.01...................................................................................... 217.278,25
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CAPTACIÓ I CONDUCCIÓ A ETAP01.02

CAPTACIÓ01.02.01

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió 497,11

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió

61,22 8,12

G3C5Z6H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IV+Qb,bomba 1.978,73

Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

23,26 85,07

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm 1.834,22

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàme-
tre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de lí-
mit elàstic >= 500 N/mm2

1780,80 1,03

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa 196,30

Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou for-
mació d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el pro-
jecte.

10,52 18,66

G325Z000 m3 Formigó p/estructura.,HA-30/B/20/IV+Qb,bomba 1.458,83

Formigó per a estructura (murs i lloses) HA-30/B/20/IV+Qb de con-
sistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

16,91 86,27

G32B3101 kg Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mm 2.986,57

Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

2899,58 1,03

E32DFA06 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares i llosa
h<=7m,formigó no vist

3.140,92

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, 
encofrats a dues cares i per a lloses encofrades, d'una alçària <= 7
m, per a formigó no vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, forats
i geometries vàries definides en el projecte.

129,79 24,20

G7811100 m2 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1 234,88

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió
bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1

61,81 3,80

G3C5Z003 PA Segellat de dividals dels murs dels dipòsits 73,40

Segellat de dividals dels murs de la totalitat dels dipòsits que tin-
guin presència d'aigua amb morter especial hidrofug

0,25 293,59

GB12Z1000 ml Barana alumini anod. h=1.000mm amb sócol, subministrament i col· 3.762,78

Subministrament i muntatge de barana d'alumini de protecció en
trams rectes de 1.100 mm d'alçada total formada per dos travesses
horitzontals d'alumini anoditzats de Ø40 mm i 3 mm d'espessor,
muntats de perfil d'alumini de 50x20 mm separats una distància mà-
xima de 1,5 m i rodapeu  d'alumini anoditzat de 150 mm d'alçada fi-
xat en els muntats mitjançant grapes. Els suports per l'anclatge en
el formigó serà de fosa d'alumini i els anclatges laterials d'alumini
extrussionat, en ambdos casos, els cargols seràn d'acer inoxidable
qualitat A-2

47,20 79,72

G4R1Z00L ml Subministrament i col·locació marc acer inox. AISI-304 L 30x30x4 45,99

Subministrament i col·locació en obra de marc rectangular fabricat
a taller per la suportació de reixa de tràmex d'acer galvanitzat en
calent, format per a perfils tipus L laminat d'acer inox. AISI-304 de
30x30x4 soldat a taller. Inclou la soldadura de les potes, metàl·li-
ques d'acer inox. AISI-304 per a la formació d'ancoratges en lloses
de formigó 

4,25 10,82

ED5ZZ001 m2 Emparrillat tipus tramex acer galv. calent, pletines 30x2 mm i m 76,08

Subministrament i col·locació d'emparrillat tipus tràmex d'acer
S275JR soldada a taller mitjançant electrofusió i posterior galvanit-
zat en calent, formant per una malla de 30 x 30 mm aproximada-
ment de pletines verticals de 30 x 2 mm, 

2,00 38,04
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12008101 PA Partida d'alçada a justificar per netejar i remodelar l'obra existent de captació 5.382,57

Partida alçada a justificar per netejar i remodelar l'obra existent de
captació

1,00 5.382,57

TOTAL 01.02.01................................................................................. 21.668,38

CONDUCCIÓ01.02.02

GD78U590 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000mm, classe C 83.738,55

Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000mm, classe C, de
base plana, unió endoll campana amb junta de goma estanca, se-
gons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i pe-
ces especials, col·locada en rasa i provada 

735,00 113,93

GD78U560 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 800mm, classe C 5.407,57

Tub de formigó armat de diàmetre interior 800mm, classe C, de ba-
se plana, unió endoll campana amb junta de goma estanca, segons
norma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i peces es-
pecials, col·locada en rasa i provada 

67,00 80,71

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió 321,55

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió

39,60 8,12

FDDZ6DD4 u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas
D=600mm,D400,col.mort.

1.135,17

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abati-
ble i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 se-
gons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

9,00 126,13

120081004 u Partida integre formació pou de registre formigó HA-30 18.936,90

Partida integre per la formació de pou de registre per a conducció
de DN100 de formigó prefabricat, que inclou: formació de llosa de
fonamentació de formigó HA-30 armada amb una graella de Ø12
cada 15 cm d'acer B500S, encofrat de murs perimetrals per la for-
mació de solera, formigonat de la solera amb formigó HA-30, forma-
ció de mitja canya interior i formació de llosa encofrada i armada a
doble cara amb Ø12 cada 10 cm d'acer B500S i formigonada amb
formigó HA-30, inclou la realització del treballs per deixar un regis-
tre de 60 m per la col·locació d'una tapa

9,00 2.104,10

120081005 u Partida integre formació arqueta derivació i sobreeixidor, segons plànol 3.425,27

Partida integre formació arqueta derivació i sobreeixidor, segons
plànol

1,00 3.425,27

120081006 u Partida integre formació arqueta derivació, segons plànol 2.446,62

Partida integre formació arqueta derivació, segons plànol

1,00 2.446,62

TOTAL 01.02.02................................................................................. 115.411,63

TOTAL 01.02...................................................................................... 137.080,01
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BOMBAMENT DE CAPÇALERA I FILTRACIÓ01.03

FONAMENTS, MURS I ESTRUCTURA01.03.01

G3D1Z4J5 m Micropilons de 180mm de diàmetre amb entubació de diàmetre 88,9x7mm 7.948,80

Execució de micropilons de 180mm de diàmetre nominal i amb un
encastament mínim de 5m dins l'estrat resistent (roca), distribuits
segons s'indica als plànols, amb una càrrega màxima admissible
per micropilot de 44 tones. Amb armadura interna formada per una
tuberia tipus TM-80 de 88,9mm de diàmetre i 7mm de gruix (límit
elàstic>5620 kg/cm2, resistència a ruptura>6900kg/cm2, secció
19,18cm2 i càrrega 52 tones). El micropilot s'omplirà amb beurada
de ciment 42,5-SR de dosificació mínima 800kg/m3. S'inclou l'ex-
cés anormal de beurada així com el transport, emplaçament i prepa-
ració de la maquinària.

144,00 55,20

X090239PA ut Placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm, sobre el micropilot 537,72

Subministrament i col·locació de placa metàl·lica rectangular de
200·200·20mm, amb forat de 91-92mm de diàmetre, soldada sobre
el tub TM-80 dels micropilots. Inclou treballs de preparació del mi-
cropilot, retirada de la beurada sobrant i tall del micropilot si cal.

12,00 44,81

G921201L m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig 161,33

Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
98 % PM.

13,50 11,95

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió 271,37

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió

33,42 8,12

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa 207,13

Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou for-
mació d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el pro-
jecte.

11,10 18,66

G3C5Z6H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IV+Qb,bomba 1.356,87

Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

15,95 85,07

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm 1.534,04

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàme-
tre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de lí-
mit elàstic >= 500 N/mm2

1489,36 1,03

G325Z000 m3 Formigó p/estructura.,HA-30/B/20/IV+Qb,bomba 6.486,64

Formigó per a estructura (murs i lloses) HA-30/B/20/IV+Qb de con-
sistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

75,19 86,27

G32B3101 kg Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mm 8.604,55

Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

8353,93 1,03

E32DFA06 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares i llosa
h<=7m,formigó no vist

9.030,47

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, 
encofrats a dues cares i per a lloses encofrades, d'una alçària <= 7
m, per a formigó no vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, forats
i geometries vàries definides en el projecte.

373,16 24,20

E7J1Z001 ml Junta hidroexp. perfil cautxú 10 x 20 mm p. junts de treball intern de formigó 740,38

Subministrament i col·locació de perfil hidoexpansiu a base de caut-
xú, de 10 x 20 mm de secció com a mínim, per al segellat de junts
de treball interns de formigó. Inlou la fixació del perfil de cautxú en
el formigó mitjançant masilla de poliuretà o bé amb claus d'acer ca-
da 20 cm, així com la formació dels solapaments de com a mínim
de 5 cm

50,40 14,69

G7811100 m2 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1 674,88

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió

177,60 3,80
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bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1

G3C5Z003 PA Segellat de dividals dels murs dels dipòsits 293,59

Segellat de dividals dels murs de la totalitat dels dipòsits que tin-
guin presència d'aigua amb morter especial hidrofug

1,00 293,59

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm 181,44

Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de
240 mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format
per un cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm
recoberta amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats
de 80 mm de longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra
de fàbrica. Inclou la col·locació amb morter sense retracció o amb
resines, cada 40 cm com a màxim, inclou formació de taladres en
mur de formigó

18,00 10,08

G21YB220 u Perforació form.arm. passamur D<=200mm,g=30-40cm,broca diamant 454,30

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passa-
murs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret en-
tre 30 i 40 cm amb broca de diamant intercambiable pel pas d'ins-
tal·lacions, inclou el rejuntat o segellat amb morter sense retracció
del conducte col·locat

1,00 454,30

KY31Z001 u Passamur p. instal·lacions de PVC D=150mm,long.<=0,5 m 32,40

Col·locació de passamur amb tub de PVC de diàmetre 150mm i de
0,5 m de llargària, com a màxim, pel pas d'instal·lació, col·locat
dins d'encofrat per a mur de formigó "in-situ", inclou l'extracció del
mateix passamur de PVC i el rejuntat o segellat amb morter sense
retracció quant sigui necessari

3,00 10,80

TOTAL 01.03.01................................................................................. 38.515,91

SERRALLERIA01.03.02

G4R1Z00L ml Subministrament i col·locació marc acer inox. AISI-304 L 30x30x4 123,35

Subministrament i col·locació en obra de marc rectangular fabricat
a taller per la suportació de reixa de tràmex d'acer galvanitzat en
calent, format per a perfils tipus L laminat d'acer inox. AISI-304 de
30x30x4 soldat a taller. Inclou la soldadura de les potes, metàl·li-
ques d'acer inox. AISI-304 per a la formació d'ancoratges en lloses
de formigó 

11,40 10,82

ED5ZZ001 m2 Emparrillat tipus tramex acer galv. calent, pletines 30x2 mm i m 274,65

Subministrament i col·locació d'emparrillat tipus tràmex d'acer
S275JR soldada a taller mitjançant electrofusió i posterior galvanit-
zat en calent, formant per una malla de 30 x 30 mm aproximada-
ment de pletines verticals de 30 x 2 mm, 

7,22 38,04

G4R1Z001 kg Acer inox.austenític AISI 304,perf.lam. amb pletines, taller+col 242,02

Acer inoxidable austenític de designació AISI-304, per a estructu-
res, en perfils laminats tipus tipus H o I amb pletines d'acer inox. AI-
SI-304, treballat a taller i col·locat a l'obra, inclou part proporcionals
d'elements de fixació mitjançant tacs químics M16 d'acer inox. AI-
SI-304

72,68 3,33

GB13Z1100 ml Barana alumini anod. h=1.100mm amb sócol, subministrament i col· 343,16

Subministrament i muntatge de barana d'alumini de protecció en
trams rectes de 1.100 mm d'alçada total formada per dos travesses
horitzontals d'alumini anoditzats de Ø40 mm i 3 mm d'espessor,
muntats de perfil d'alumini de 50x20 mm separats una distància mà-
xima de 1,5 m i rodapeu  d'alumini anoditzat de 150 mm d'alçada fi-
xat en els muntats mitjançant grapes. Els suports per l'anclatge en
el formigó serà de fosa d'alumini i els anclatges laterials d'alumini
extrussionat, en ambdos casos, els cargols seràn d'acer inoxidable
qualitat A-2

4,00 85,79

TOTAL 01.03.02................................................................................. 983,18

TOTAL 01.03...................................................................................... 39.499,09
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CAMBRES DE MESCLA I FLOCULACIÓ I DECANTADOR LAMEL·LAR01.04

FONAMENTS, MURS I ESTRUCTURA01.04.01

G3D1Z4J5 m Micropilons de 180mm de diàmetre amb entubació de diàmetre 88,9x7mm 47.361,60

Execució de micropilons de 180mm de diàmetre nominal i amb un
encastament mínim de 5m dins l'estrat resistent (roca), distribuits
segons s'indica als plànols, amb una càrrega màxima admissible
per micropilot de 44 tones. Amb armadura interna formada per una
tuberia tipus TM-80 de 88,9mm de diàmetre i 7mm de gruix (límit
elàstic>5620 kg/cm2, resistència a ruptura>6900kg/cm2, secció
19,18cm2 i càrrega 52 tones). El micropilot s'omplirà amb beurada
de ciment 42,5-SR de dosificació mínima 800kg/m3. S'inclou l'ex-
cés anormal de beurada així com el transport, emplaçament i prepa-
ració de la maquinària.

858,00 55,20

X090239PA ut Placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm, sobre el micropilot 1.971,64

Subministrament i col·locació de placa metàl·lica rectangular de
200·200·20mm, amb forat de 91-92mm de diàmetre, soldada sobre
el tub TM-80 dels micropilots. Inclou treballs de preparació del mi-
cropilot, retirada de la beurada sobrant i tall del micropilot si cal.

44,00 44,81

G921201L m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig 549,46

Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
98 % PM.

45,98 11,95

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió 965,55

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió

118,91 8,12

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa 495,42

Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou for-
mació d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el pro-
jecte.

26,55 18,66

G3C5Z6H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IV+Qb,bomba 4.968,09

Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

58,40 85,07

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm 5.639,77

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàme-
tre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de lí-
mit elàstic >= 500 N/mm2

5475,50 1,03

G325Z000 m3 Formigó p/estructura.,HA-30/B/20/IV+Qb,bomba 17.368,74

Formigó per a estructura (murs i lloses) HA-30/B/20/IV+Qb de con-
sistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

201,33 86,27

G32B3101 kg Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mm 23.256,76

Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

22579,38 1,03

E32DFA16 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares i
llosa,h<=7,5 m,formigó vist

35.502,29

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares i per a lloses encofrades, d'una alçària
<=7,5  m, per a formigó vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, fo-
rats i geometries vàries definides en el projecte.

1038,99 34,17

G3C5Z100 m3 Formigó HM-30/B/20/IV+Qb,bomba 3.751,47

Formigó per a bancades, recrescuts, HM-30/B/20/IV+Qb, de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

50,14 74,82

G32DZ215 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat taulers fenolic de forma coral. encofr.1
cara,h<=5m,form.vist

3.155,03

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb taulers fenòlics, per a murs de contenció de

71,64 44,04
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base corva encofrat a una cara, per a una alçària de treball < 6 m,
per a deixar el formigó vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, fo-
rats i geometries vàries definides en el projecte.

E7J1Z001 ml Junta hidroexp. perfil cautxú 10 x 20 mm p. junts de treball intern de formigó 4.045,63

Subministrament i col·locació de perfil hidoexpansiu a base de caut-
xú, de 10 x 20 mm de secció com a mínim, per al segellat de junts
de treball interns de formigó. Inlou la fixació del perfil de cautxú en
el formigó mitjançant masilla de poliuretà o bé amb claus d'acer ca-
da 20 cm, així com la formació dels solapaments de com a mínim
de 5 cm

275,40 14,69

E9UZ001 ml Mitja canya radi 15 cm, morter SIKATOP SEAL 107 o similar i rev. resina epoxi
SIKAGUARD 62 o similar

2.137,66

Formació de mitja canya de 15 cm de radi en les entregues entre
les solera i els parament vertical de l'interiors dels dipòsits mitjan-
çant la utilització de morter impermeable flexible tipus SIKATOP SE-
AL 107 o de caracteristiques similars i recobriment d'aquest amb
una capa protectora a base de resines epoxi SIKAGUAR 62 o de
caracteristiques similars 

101,60 21,04

G7811100 m2 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1 201,78

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió
bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1

53,10 3,80

G3C5Z003 PA Segellat de dividals dels murs dels dipòsits 293,59

Segellat de dividals dels murs de la totalitat dels dipòsits que tin-
guin presència d'aigua amb morter especial hidrofug

1,00 293,59

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm 362,88

Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de
240 mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format
per un cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm
recoberta amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats
de 80 mm de longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra
de fàbrica. Inclou la col·locació amb morter sense retracció o amb
resines, cada 40 cm com a màxim, inclou formació de taladres en
mur de formigó

36,00 10,08

PMAI1001 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø104 mm, 1 brida, col·locat i rejun 109,33

Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llarga-
da com a maxim d'acer inox. AISI-316L de Øe=104 mm i espessor
2 mm (gama milimètrica) amb extrem acabat amb una valona solda-
da a taller d'acer inox. AISI-316L de Øe=104 mm i espessor 2 mm
per a la col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN100, el
passamur disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox.
AISI-316L de 30 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·loca-
ció de dos cordons hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al vol-
tant del tub, la fixació en el forat previament encofrat i el rejuntat
amb morter sense retracció del passamur

1,00 109,33

PMAI1601 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø156 mm, 1 brida, col·locat i rejun 165,08

Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llarga-
da com a màxim d'acer inox. AISI-316L de Øe=156 mm i espessor
2 mm (gama milimètrica) amb extrem acabat amb una valona solda-
da a taller d'acer inox. AISI-316L de Øe=154 mm i espessor 2 mm
per a la col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN150, el
passamur disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox.
AISI-316L de 30 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·loca-
ció de dos cordons hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al vol-
tant del tub, la fixació en el forat previament encofrat i el rejuntat
amb morter sense retracció del passamur

1,00 165,08

PMAI2001 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø204 mm, 1 brida, col·locat i rejun 222,21

Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llarga-
da com a màxim d'acer inox. AISI-316L de Øe=204 mm i espessor
2 mm (gama milimètrica) amb extrem acabat amb una valona solda-
da a taller d'acer inox. AISI-316L de Øe=204 mm i espessor 2 mm
per a la col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN200, el
passamur disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox.
AISI-316L de 30 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·loca-
ció de dos cordons hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al vol-
tant del tub, la fixació en el forat previament encofrat i el rejuntat
amb morter sense retracció del passamur

1,00 222,21
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PMAI3001 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø304 mm, 1 brida, col·locat i rejun 457,01

Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llarga-
da com a màxim d'acer inox. AISI-316L de Øe=304 mm i espessor
3 mm (gama milimètrica) amb extrem acabat amb una valona solda-
da a taller d'acer inox. AISI-316L de Øe=304 mm i espessor 2  mm
per a la col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN300, el
passamur disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox.
AISI-316L de 30 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·loca-
ció de dos cordons hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al vol-
tant del tub, la fixació en el forat previament encofrat i el rejuntat
amb morter sense retracció del passamur

1,00 457,01

PMAI4001 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø406 mm, 1 brida, col·locat i rejuntat 807,34

Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llarga-
da com a màxim d'acer inox. AISI-316L de Øe=406 mm i espessor
3 mm (gama milimètrica) amb extrem acabat amb una valona solda-
da a taller d'acer inox. AISI-316L de Øe=406 mm i espessor 3 mm
per a la col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN400, el
passamur disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox.
AISI-316L de 50 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·loca-
ció de dos cordons hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al vol-
tant del tub i la fixació i rejuntat amb morter sense retracció del pas-
samur

1,00 807,34

TUBINOX200 ml Subministrament i muntatge tub inox. AISI-316L Øe=204 e=2 mm mili 5.242,02

Subministrament i col·locació de tub d'acer inoxidable AISI-316L de
Ø204 mm i 2 mm d'espessor, gama milimètric, perforat superior-
ment amb orificis 35 mm de diàmetre separats 20 cm

42,00 124,81

KY31Z002 u Passamur p. instal·lacions de PVC D=250 mm,long.<=0,5 m 184,32

Col·locació de passamur amb tub de PVC de diàmetre 250 mm i de
0,5 m de llargària, com a màxim, pel pas d'instal·lació col·locat dins
d'encofrat per a mur de formigó "in-situ", inclou l'extracció del ma-
teix passamur de PVC i el rejuntat o segellat amb morter sense re-
tracció quant sigui necessari

12,00 15,36

G4R1Z002 kg Acer inox.austenític AISI 316L,planxa, taller+col.a obra i p.p fi 530,14

Acer inoxidable austenític de designació AISI-316L, en xapa plega-
da, treballat a taller i col·locat a l'obra, inclou part proporcionals d'e-
lements de fixació mitjançant tacs químics M10 d'acer inox. AI-
SI-304

159,20 3,33

SEG.MUR u Partida integre segellat i rejuntat tub Ø<=500 mm en mur in-situ 293,60

Partida integre pel segellat i rejuntat del voltant de conducte de fins
a 500 mm de diàmtre en mur de formigó in situ o tancament vertical
prefabricat de formigó, amb morter sense retracció

2,00 146,80

TOTAL 01.04.01................................................................................. 160.038,41
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SERRALLERIA01.04.02

GB13Z1100 ml Barana alumini anod. h=1.100mm amb sócol, subministrament i col· 5.988,14

Subministrament i muntatge de barana d'alumini de protecció en
trams rectes de 1.100 mm d'alçada total formada per dos travesses
horitzontals d'alumini anoditzats de Ø40 mm i 3 mm d'espessor,
muntats de perfil d'alumini de 50x20 mm separats una distància mà-
xima de 1,5 m i rodapeu  d'alumini anoditzat de 150 mm d'alçada fi-
xat en els muntats mitjançant grapes. Els suports per l'anclatge en
el formigó serà de fosa d'alumini i els anclatges laterials d'alumini
extrussionat, en ambdos casos, els cargols seràn d'acer inoxidable
qualitat A-2

69,80 85,79

G4R1Z00L ml Subministrament i col·locació marc acer inox. AISI-304 L 30x30x4 757,40

Subministrament i col·locació en obra de marc rectangular fabricat
a taller per la suportació de reixa de tràmex d'acer galvanitzat en
calent, format per a perfils tipus L laminat d'acer inox. AISI-304 de
30x30x4 soldat a taller. Inclou la soldadura de les potes, metàl·li-
ques d'acer inox. AISI-304 per a la formació d'ancoratges en lloses
de formigó 

70,00 10,82

ED5ZZ001 m2 Emparrillat tipus tramex acer galv. calent, pletines 30x2 mm i m 1.107,34

Subministrament i col·locació d'emparrillat tipus tràmex d'acer
S275JR soldada a taller mitjançant electrofusió i posterior galvanit-
zat en calent, formant per una malla de 30 x 30 mm aproximada-
ment de pletines verticals de 30 x 2 mm, 

29,11 38,04

PAS.GALV ml Passarel·la est.acer laminat galv. en calent 281,36

Subministrament i col·locació de metre lineal d'estructura soldada a
taller amb perfils laminats i posterior galvanitzat en calent per a la
suportació d'emparrillat de tràmex i barana d'alumini per a la forma-
ció de passarel·la col·locada a obra, inclou tots els elements neces-
saris per a la seva fixació en parament de formigó in situ vertical o
pilarets d'acer galvanitzats, transport fins a l'obra i elements d'eleva-
ció

2,30 122,33

ESC.GALV ml Escala est.acer laminat galv. en calent, graons i replans tramex 10.569,44

Subministrament i col·locació de metre lineal d'escala soldada a ta-
ller formada per una estructura d'acer S275JR amb perfil UPN lami-
nat i posterior galvanitzat en calent d'una amplada màxima de 1 m,
inclòs formació de replans i graons recoberts amb emparrillat me-
tàl·lic de seguretat galvanitzat, fronatal  en els graons perforat tam-
bé galvanitzat, barana de 1.100 mm d'alçada i rodapeu de 15 cm
d'alçada d'alumini anoditzat, inclou tots els elements necessaris per
a la seva fixació en parament de formigó in situ vertical o pilarets
d'acer galvanitzats, transport fins a l'obra i elements d'elevació

16,00 660,59

G4R1Z00T m2 Tapa rectangular p.arq. xapa acer inox. AISI-304, taller, col. obra 133,88

Subministrament i col·locació de tapa rectangular de xapa d'acer
inox. AISI-304, fabricada a taller amb les vores doblades a 90º per
l'encaix a arqueta amb dues nanses per la seva manipulació, tam-
bé d'acer inox. AISI-304 soldades

1,44 92,97

TOTAL 01.04.02................................................................................. 18.837,56

TOTAL 01.04...................................................................................... 178.875,97
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FILTRES DE SORRA01.05

FONAMENTS I MURS01.05.01

G3D1Z4J5 m Micropilons de 180mm de diàmetre amb entubació de diàmetre 88,9x7mm 64.584,00

Execució de micropilons de 180mm de diàmetre nominal i amb un
encastament mínim de 5m dins l'estrat resistent (roca), distribuits
segons s'indica als plànols, amb una càrrega màxima admissible
per micropilot de 44 tones. Amb armadura interna formada per una
tuberia tipus TM-80 de 88,9mm de diàmetre i 7mm de gruix (límit
elàstic>5620 kg/cm2, resistència a ruptura>6900kg/cm2, secció
19,18cm2 i càrrega 52 tones). El micropilot s'omplirà amb beurada
de ciment 42,5-SR de dosificació mínima 800kg/m3. S'inclou l'ex-
cés anormal de beurada així com el transport, emplaçament i prepa-
ració de la maquinària.

1170,00 55,20

X090239PA ut Placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm, sobre el micropilot 2.688,60

Subministrament i col·locació de placa metàl·lica rectangular de
200·200·20mm, amb forat de 91-92mm de diàmetre, soldada sobre
el tub TM-80 dels micropilots. Inclou treballs de preparació del mi-
cropilot, retirada de la beurada sobrant i tall del micropilot si cal.

60,00 44,81

G921201L m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig 804,83

Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
98 % PM.

67,35 11,95

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió 1.731,83

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió

213,28 8,12

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa 649,18

Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou for-
mació d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el pro-
jecte.

34,79 18,66

G3C515H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba 7.796,69

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

101,19 77,05

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm 9.475,65

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàme-
tre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de lí-
mit elàstic >= 500 N/mm2

9199,66 1,03

G32515H2 m3 Formigó p/murs cont.,HA-25/B/20/IIa,bomba 2.002,14

Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència to-
va i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

25,08 79,83

G32B3101 kg Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mm 2.619,39

Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

2543,10 1,03

E32DFA16 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares i
llosa,h<=7,5 m,formigó vist

7.190,73

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares i per a lloses encofrades, d'una alçària
<=7,5  m, per a formigó vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, fo-
rats i geometries vàries definides en el projecte.

210,44 34,17

E7J1Z001 ml Junta hidroexp. perfil cautxú 10 x 20 mm p. junts de treball intern de formigó 1.736,36

Subministrament i col·locació de perfil hidoexpansiu a base de caut-
xú, de 10 x 20 mm de secció com a mínim, per al segellat de junts
de treball interns de formigó. Inlou la fixació del perfil de cautxú en
el formigó mitjançant masilla de poliuretà o bé amb claus d'acer ca-
da 20 cm, així com la formació dels solapaments de com a mínim
de 5 cm

118,20 14,69

G7811100 m2 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1 359,33

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió
bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1

94,56 3,80

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm 80,648,00 10,08
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Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de
240 mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format
per un cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm
recoberta amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats
de 80 mm de longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra
de fàbrica. Inclou la col·locació amb morter sense retracció o amb
resines, cada 40 cm com a màxim, inclou formació de taladres en
mur de formigó

PMAI4002 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø406 mm, 2 brides, col·locat i reju 3.226,29

Partida integre per a la formació de passamur de 60 cm de llargada
d'acer inox. AISI-316L de Øe=406 mm i espessor 3 mm (gama mili-
mètrica) amb els extrems acabat amb una valona soldada a taller
d'acer inox. AISI-304 de Øe=406 mm i espessor 3 mm per a la
col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN400, el passa-
mur disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox. AI-
SI-316L de 50 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·locació
de dos cordons hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al voltant
del tub i la fixació i rejuntat amb morter sense retracció del passa-
mur

3,00 1.075,43

KY31Z001 u Passamur p. instal·lacions de PVC D=150mm,long.<=0,5 m 54,00

Col·locació de passamur amb tub de PVC de diàmetre 150mm i de
0,5 m de llargària, com a màxim, pel pas d'instal·lació, col·locat
dins d'encofrat per a mur de formigó "in-situ", inclou l'extracció del
mateix passamur de PVC i el rejuntat o segellat amb morter sense
retracció quant sigui necessari

5,00 10,80

TOTAL 01.05.01................................................................................. 104.999,66

SANEJAMENT01.05.02

FD5J6F0E u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-20/P/20/I 476,94

Caixa per a embornal  de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

6,00 79,49

FD5Z4DC4 u Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.535x335x45mm,C250,sup.absor.=8dm2,col.morter 242,94

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embor-
nal,  de 535x335x45 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124
i 8 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

6,00 40,49

ZD7FU031 ml Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø200 mm. 127,08

Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta
densitat coextruïda, de doble paret de diàmetre exterior 200 mm. i
diàmetre interior 180 mm., corrugada per la part exterior i llisa per
la part interior, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa cir-
cumferencial 8 kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, inclòs junta
elastomèrica d'estanqueitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè,
peces especials i accessoris de muntatge.

12,00 10,59

TOTAL 01.05.02................................................................................. 846,96
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PAVIMENTS01.05.03

G315Z1M1 m3 Formigó banquetes,HM-20/P/20/IIa,camió 542,75

Formigó per a banquetes HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

8,19 66,27

G31DZ001 m2 Encofrat plafó met. llosa, banqueta 158,24

Encofrat i desencofrat amb plafons metàl·lics per a banquetes

8,48 18,66

E9G2G145 m2 Paviment form. 5-10 cm gruix,acabat4kg/m2 pols quars color,formigó
HA-30/B/20/IIa+E,col.bombeig estesa i vibratge

2.060,05

Paviment de formigó formant pendents, de 5 a 10 cm de gruix amb
fibres metàl·liques (25kg/m3) i mallasso 20x20cm de diàmetre
5mm, acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó
HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'ex-
posició IIa+E, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecà-
nic i remolinat mecànic. Inclou formació de juntes amb disc de ser-
ra. 

160,69 12,82

TOTAL 01.05.03................................................................................. 2.761,04

SERRALLERIA01.05.04

G4R1Z00L ml Subministrament i col·locació marc acer inox. AISI-304 L 30x30x4 69,25

Subministrament i col·locació en obra de marc rectangular fabricat
a taller per la suportació de reixa de tràmex d'acer galvanitzat en
calent, format per a perfils tipus L laminat d'acer inox. AISI-304 de
30x30x4 soldat a taller. Inclou la soldadura de les potes, metàl·li-
ques d'acer inox. AISI-304 per a la formació d'ancoratges en lloses
de formigó 

6,40 10,82

ED5ZZ001 m2 Emparrillat tipus tramex acer galv. calent, pletines 30x2 mm i m 813,30

Subministrament i col·locació d'emparrillat tipus tràmex d'acer
S275JR soldada a taller mitjançant electrofusió i posterior galvanit-
zat en calent, formant per una malla de 30 x 30 mm aproximada-
ment de pletines verticals de 30 x 2 mm, 

21,38 38,04

GB12Z1000 ml Barana alumini anod. h=1.000mm amb sócol, subministrament i col· 3.117,05

Subministrament i muntatge de barana d'alumini de protecció en
trams rectes de 1.100 mm d'alçada total formada per dos travesses
horitzontals d'alumini anoditzats de Ø40 mm i 3 mm d'espessor,
muntats de perfil d'alumini de 50x20 mm separats una distància mà-
xima de 1,5 m i rodapeu  d'alumini anoditzat de 150 mm d'alçada fi-
xat en els muntats mitjançant grapes. Els suports per l'anclatge en
el formigó serà de fosa d'alumini i els anclatges laterials d'alumini
extrussionat, en ambdos casos, els cargols seràn d'acer inoxidable
qualitat A-2

39,10 79,72

PAS.GALV ml Passarel·la est.acer laminat galv. en calent 2.507,77

Subministrament i col·locació de metre lineal d'estructura soldada a
taller amb perfils laminats i posterior galvanitzat en calent per a la
suportació d'emparrillat de tràmex i barana d'alumini per a la forma-
ció de passarel·la col·locada a obra, inclou tots els elements neces-
saris per a la seva fixació en parament de formigó in situ vertical o
pilarets d'acer galvanitzats, transport fins a l'obra i elements d'eleva-
ció

20,50 122,33

ESC.GALV ml Escala est.acer laminat galv. en calent, graons i replans tramex 11.560,33

Subministrament i col·locació de metre lineal d'escala soldada a ta-
ller formada per una estructura d'acer S275JR amb perfil UPN lami-
nat i posterior galvanitzat en calent d'una amplada màxima de 1 m,
inclòs formació de replans i graons recoberts amb emparrillat me-
tàl·lic de seguretat galvanitzat, fronatal  en els graons perforat tam-
bé galvanitzat, barana de 1.100 mm d'alçada i rodapeu de 15 cm
d'alçada d'alumini anoditzat, inclou tots els elements necessaris per
a la seva fixació en parament de formigó in situ vertical o pilarets
d'acer galvanitzats, transport fins a l'obra i elements d'elevació

17,50 660,59

G4R1Z00T m2 Tapa rectangular p.arq. xapa acer inox. AISI-304, taller, col. obra 268,68

Subministrament i col·locació de tapa rectangular de xapa d'acer
inox. AISI-304, fabricada a taller amb les vores doblades a 90º per

2,89 92,97
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l'encaix a arqueta amb dues nanses per la seva manipulació, tam-
bé d'acer inox. AISI-304 soldades

TOTAL 01.05.04................................................................................. 18.336,38

TOTAL 01.05...................................................................................... 126.944,04

EDIFICI D'EXPLOTACIÓ I DIPÒSIT D'AIGUA TRACTADA01.06

FONAMENTACIÓ I MURS01.06.01

G3D1Z4J5 m Micropilons de 180mm de diàmetre amb entubació de diàmetre 88,9x7mm 105.487,20

Execució de micropilons de 180mm de diàmetre nominal i amb un
encastament mínim de 5m dins l'estrat resistent (roca), distribuits
segons s'indica als plànols, amb una càrrega màxima admissible
per micropilot de 44 tones. Amb armadura interna formada per una
tuberia tipus TM-80 de 88,9mm de diàmetre i 7mm de gruix (límit
elàstic>5620 kg/cm2, resistència a ruptura>6900kg/cm2, secció
19,18cm2 i càrrega 52 tones). El micropilot s'omplirà amb beurada
de ciment 42,5-SR de dosificació mínima 800kg/m3. S'inclou l'ex-
cés anormal de beurada així com el transport, emplaçament i prepa-
ració de la maquinària.

1911,00 55,20

X090239PA ut Placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm, sobre el micropilot 5.332,39

Subministrament i col·locació de placa metàl·lica rectangular de
200·200·20mm, amb forat de 91-92mm de diàmetre, soldada sobre
el tub TM-80 dels micropilots. Inclou treballs de preparació del mi-
cropilot, retirada de la beurada sobrant i tall del micropilot si cal.

119,00 44,81

G921201L m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig 1.056,98

Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
98 % PM.

88,45 11,95

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió 3.656,68

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió

450,33 8,12

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa 1.273,92

Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou for-
mació d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el pro-
jecte.

68,27 18,66

G3C5Z6H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IV+Qb,bomba 17.494,65

Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

205,65 85,07

G3C515H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba 3.355,53

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

43,55 77,05

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm 19.868,04

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàme-
tre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de lí-
mit elàstic >= 500 N/mm2

19289,36 1,03

G32516H2 m3 Formigó p/murs cont.,HA-30/B/20/IV+Qb,bomba 17.340,27

Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IV+Qb de consistèn-
cia tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bom-
ba

201,00 86,27

G32515H2 m3 Formigó p/murs cont.,HA-25/B/20/IIa,bomba 374,40

Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència to-
va i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

4,69 79,83

G32B3101 kg Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mm 24.169,91

Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

23465,93 1,03

E32DFA06 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares i llosa
h<=7m,formigó no vist

20.029,61

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, 

827,67 24,20
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encofrats a dues cares i per a lloses encofrades, d'una alçària <= 7
m, per a formigó no vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, forats
i geometries vàries definides en el projecte.

E7J1Z002 ml Junta de dilatació, unió peces elements formigó "in situ" PVC-E ranurada ànima
oval, 300 mm amplada

2.401,00

Subministrament i col·locació de junta de dilatació a base de
PVC-E ranurada i amb ànima oval de 30 cm d'amplada com a mí-
nim, col·locada en unions de treball d'elements de formigó "in situ"
amb unió termosoldada amb maquinària automàtica.

98,12 24,47

E9UZ001 ml Mitja canya radi 15 cm, morter SIKATOP SEAL 107 o similar i rev. resina epoxi
SIKAGUARD 62 o similar

2.148,18

Formació de mitja canya de 15 cm de radi en les entregues entre
les solera i els parament vertical de l'interiors dels dipòsits mitjan-
çant la utilització de morter impermeable flexible tipus SIKATOP SE-
AL 107 o de caracteristiques similars i recobriment d'aquest amb
una capa protectora a base de resines epoxi SIKAGUAR 62 o de
caracteristiques similars 

102,10 21,04

G7811100 m2 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1 1.751,23

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió
bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1

460,85 3,80

G3C5Z003 PA Segellat de dividals dels murs dels dipòsits 660,58

Segellat de dividals dels murs de la totalitat dels dipòsits que tin-
guin presència d'aigua amb morter especial hidrofug

2,25 293,59

G3C5Z000 ut Formació d'arqueta de buidat dipòsit 92,97

Formació d'arqueta de buidat integrada a la llosa de fonament del
dipòsit de planta quadrada i de 30cm de profunditat (segons plà-
nols de detall)  

1,00 92,97

G3C5Z002 ut Formació d'arqueta de buidat cubeta de retenció de productes químics 92,97

Formació d'arqueta de buidat de la cubeta de retenció de productes
químics integrada a la llosa de fonament dels magatzems de planta
quadrada i de 20cm de profunditat (segons plànols de detall)  

1,00 92,97

G3C5Z001 ut Subministrament i col·locació d'ancoratge dels pilars prefabricats 9.782,64

Subministrament i muntatge d'ancoratge dels pilars prefabricats de
formigó sobre la llosa i/o el mur de formigó (ancoratge tipus Peik-
kos); cada ancoratge de pilar està compost per 6 M30 (barres d'es-
pera en murs HPM30 de D32 de 140cm de longitud). 

14,00 698,76

PMAI4001 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø406 mm, 1 brida, col·locat i rejuntat 807,34

Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llarga-
da com a màxim d'acer inox. AISI-316L de Øe=406 mm i espessor
3 mm (gama milimètrica) amb extrem acabat amb una valona solda-
da a taller d'acer inox. AISI-316L de Øe=406 mm i espessor 3 mm
per a la col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN400, el
passamur disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox.
AISI-316L de 50 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·loca-
ció de dos cordons hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al vol-
tant del tub i la fixació i rejuntat amb morter sense retracció del pas-
samur

1,00 807,34

KY31Z001 u Passamur p. instal·lacions de PVC D=150mm,long.<=0,5 m 21,60

Col·locació de passamur amb tub de PVC de diàmetre 150mm i de
0,5 m de llargària, com a màxim, pel pas d'instal·lació, col·locat
dins d'encofrat per a mur de formigó "in-situ", inclou l'extracció del
mateix passamur de PVC i el rejuntat o segellat amb morter sense
retracció quant sigui necessari

2,00 10,80

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm 161,28

Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de
240 mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format
per un cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm
recoberta amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats
de 80 mm de longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra
de fàbrica. Inclou la col·locació amb morter sense retracció o amb
resines, cada 40 cm com a màxim, inclou formació de taladres en
mur de formigó

16,00 10,08

G7C23203 m2 Aïllament EPS
tens.compres.=30kPa,g=20mm,res.tèrmica=0,45m2.K/W,llisa+cant.llis,col.mort.adhes.

41,70

Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS,  de 30 kPa de

9,52 4,38
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tensió a la compressió, de 20 mm de gruix, de 0,45 m2.K/W de re-
sistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col·loca-
des amb morter adhesiu

SEG.MUR u Partida integre segellat i rejuntat tub Ø<=500 mm en mur in-situ 440,40

Partida integre pel segellat i rejuntat del voltant de conducte de fins
a 500 mm de diàmtre en mur de formigó in situ o tancament vertical
prefabricat de formigó, amb morter sense retracció

3,00 146,80

G45CZ000 PA Formació de vessador aigua acer inox. AISI-316 amb gresite 2.789,15

Partida intregre per a la formació i col·locació de vessador d'aigua
segons detall del projecte, format per una campana de circular de
Ø66 cm i 12 cm d'alçada d'acer inox. AISI-316L treballat a taller i re-
cobert amb rajola tipus "gresite" de color blau de 2,5 x 2,5 cm. La
campana disposarà d'una forat en la part central per tal de connec-
tar-hi un tub de PEAD Ø75 mm i una tapa per tal de conduir i repar-
tir el flux d'aigua uniformament en el vessador. Inclou tot el petit ma-
terial per a la seva col·locació que serà d'acer inox. AISI-316L

 fixat al mur del dipòsit amb formigó HA-30/B/20/IV+Qb i armat amb
acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2,
de dimensions i geometria segons especificacions del projecte. In-
clou encofrat i desencofrat per quedar vist. Inclou revestiment amb
rajola tipus "gresite" a tota la superfície del vessador

1,00 2.789,15

CAL.INOX16 u Subministrament i muntatge caldereria per ventilació DN250, canonada i
accessoris AISI-316L, unions soldades

1.184,66

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de canonada de DN250 com a ventilació de dipòsit segons plà-
nols, aquesta canonada estarà formada per a una part. 
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-304L, gama milimètrica, de
Øe=254 mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (colzes 90º de Øe =254 mm) seràn de gamma de
milimètrica de 2 mm de gruix AISI-304L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.

2,00 592,33

TOTAL 01.06.01................................................................................. 241.815,28

ESTRUCTURA01.06.02

ESTRUCTURA PREFABRICADA DE FORMIGÓ01.07.02.01

E4P1Z000 PA Pilars prefabricats de formigó 13.197,85

Pilars prefabricats de formigó amb armadura pretensada, de
45x45cm de secció i altura màxima de 9,50m. amb ancoratge tipus
Peikko. 
6 pilars de 45x45 tipus A5 (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar
d'altura < 950cm.
4 pilars de 45x45 tipus A4 (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar
d'altura < 700cm.
1 pilar en testa de 45x45 tipus A7 (prefabricats Julian Arumí, SL) o
similar d'altura < 700cm.
2 pilars en testa de 45x45 tipus A7 (prefabricats Julian Arumí, SL) o
similar d'altura < 900cm.
2 pilars suport sostre de 45x45 (prefabricats Julian Arumí, SL) o si-
milar d'altura < 550cm.
Inclou mensules per suportar les bigues T del sostre, mensules su-
port bigues coberta, mensules per suportar el pont grua i la forma-
ció d'entregues en el cap dels pilars per les bigues de coberta i rios-
tra-canal. 
Inclou les platines metàl·liques (incorporades als pilars) de dimen-
sions 400x300mm, (com a previsió suport del sostre ampliació ofici-
nes).
Inclou gomes de neoprè, platines i elements especials pel muntat-
ge.
Inclou material, transport i muntatge.
L'estructura estarà calculada i dissenyada per suportar les accions
permanents, variables i accidentals (sisme) descrites al projecte. 

1,00 13.197,85
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E4P1U001 PA Estructura prefabricada sostre 19.328,81

Sostre prefabricat de formigó amb armadura postensada per tal de
disposar de facilitat en la formació d'obertures per a bombes d'ins-
tal·lacions, amb una sobrecàrrega total de 750kg/m2, de 370mm de
cantell total  (270mm placa+100mm de capa de compressió) com-
post de:
3 jàsseres amb gelosia tipus JT (prefabricats Julian Arumí, SL) o si-
milar col·locades sobre pilars prefabricats i sobre el mur de formigó.
22,80x12,80 m2 de sostre amb plaques tipus UF225+45, amb mo-
dul de 120cm (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar recolzades
sobre el mur de formigó i sobre les jàsseres tipus JT.
Inclou encaixos, biaixos, forats de baixants (pas de conductes),
ventilacions i obertures per registres. 
Inclou gomes de neoprè, platines i elements especials pel muntat-
ge.
Inclou material, transport i muntatge.
L'estructura estarà calculada i dissenyada per suportar les accions
permanents, variables i accidentals (sisme) descrites al projecte. 

1,00 19.328,81

E4P1Z002 PA Estructura prefabricada coberta 12.657,16

Estructura de coberta prefabricada de formigó amb armadura pre-
tensada amb un 2% de pendent composta de:
2 bigues tipus T 60x45, (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar pòr-
tics 2 i 4.
8 bigues tipus T de 40  (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar pòr-
tics (1 i 3) coberta alta, i pòrtics (3 i 5) coberta baixa.
8 canals riostra  (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar pòrtics A i
C.
28 biguetes tubulars de 25cm de cantell de longitud < 7,80m.
Inclou gomes de neoprè, platines i elements especials pel muntat-
ge.
Inclou material, transport i muntatge.
L'estructura estarà calculada i dissenyada per suportar les accions
permanents, variables i accidentals (sisme) descrites al projecte. 

1,00 12.657,16

KY31Z001 u Passamur p. instal·lacions de PVC D=150mm,long.<=0,5 m 54,00

Col·locació de passamur amb tub de PVC de diàmetre 150mm i de
0,5 m de llargària, com a màxim, pel pas d'instal·lació, col·locat
dins d'encofrat per a mur de formigó "in-situ", inclou l'extracció del
mateix passamur de PVC i el rejuntat o segellat amb morter sense
retracció quant sigui necessari

5,00 10,80

TOTAL 01.07.02.01............................................................................ 45.237,82

ESTRUCTURA METÀL·LICA01.07.02.02

E4425025 kg Acer
S275JR,p/ancor.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra
sold.

257,60

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancorat-
ge (platina+perns), en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, ro-
dó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

160,00 1,61

E4415125 kg Acer S275JR,p/pilar peça
simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sold.

4.314,30

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i bigues for-
mats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2679,69 1,61

TOTAL 01.07.02.02............................................................................ 4.571,90
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ESTRUCTURA PALETERIA01.07.02.03

E45918H4 m3 Formigó p/sostre indust., HA-25/B/12/IIa,abocat bomba 4.097,65

Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-25/B/12/IIa de consistència tova i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, abocat amb bomba

46,01 89,06

E4B83000 kg Arm.cèrcols AP500S barres corrug. 607,29

Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

589,60 1,03

E4B9DA88 m2 Armadura p/armadura sostre elem.resist. AP500T,malla el.b/corrug.ME
15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T

1.074,22

Armadura per a l'armat de sostres amb elements resistents AP500
T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i
manipulada a taller

316,88 3,39

E4DCZD02 m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=3m,tauler,+taul.fen. form.vist 1.542,56

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostres amb tauler de fus-
ta de pi per a revestir 

37,26 41,40

E4425U050 u Col.locació de placa d'ancoratge 350x250x20 mm 168,32

Subministrament i col.locació de placa d'ancoratge d'acer treballat
a taller de 350 x 250 x 20 mm amb 4 perns soldats de Ø20 mm de
35 cm de longitud i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.lo-
cat a l'obra enbeguda en mur de formigó

8,00 21,04

E4ZZU0011 u Reblert bases anivellam.,morter exp.,TIPUS GROUT 43,04

Reblert de bases d'anivellament, amb morter sense retracció tipus
GROUT en els pilars metàl·lics

8,00 5,38

TOTAL 01.07.02.03............................................................................ 7.533,08

TOTAL 01.06.02................................................................................. 57.342,80

COBERTA01.06.03

Z5Y1U006 m2 Coberta tipus Deck -ACL 40, bicapa-0,7 mm xapa i 80 mm aïllament 16.058,97

Subministrament i col·locació de coberta tipus Deck, composta per
un perfil nervat ACL-40 de xapa d'acer galvanitzat i prelacat de
0,7mm. de gruix, barrera de vapor, aïllament tèrmic a base de pa-
nell rígid de llana de roca de 80 mm. de gruix i 150 kg/m³ de densi-
tat, i impermeabilització composta per dues làmines, una primera
de betum elastomer SBS, unida mecanicament al suport al llarg  de
recubriment amb fixació visible alineada de 3 kg/ m2 armadura de
compost poliester-vidre de 160 g/m2 recuberta amb un film de plàs-
tic en la cara exterior i una segona de betum elastomer SBS solda-
da a la primera de 4 Kg/m2 armadura de fibra de vidre de 60 g/m2
recuberta amb un mastic de betum modificat per les dues cares au-
toprotegida amb grànuls de pissarra de color blanc en l'exterior.

417,55 38,46

Z5Y1U010 u Sobreixidor 377,35

Subministrament i col·locació de sobreixidor rectangular de
300x100mm de secció, en xapa d'acer galvanitzada i pintada de
1.5 mm d'espessor nominal. Inclou remat perimetral i impermeabilit-
zació.

5,00 75,47

Z5Y1U008 m Remat perimetral 864,69

Remat perimetral en xapa d'acer galvanitzada i prelacada de 0,8
mm d'espessor mímim de desenvolupament màxim de 825 mm.In-
clou reforç d'impermeabilització.

140,60 6,15

Z5Y1U012 m Remat coronació 645,20

Subministrament i col·locació de remat de coronació en xapa d'a-
cer galvanitzada i prelacada de desenvolupament màxim 500 mm.

114,60 5,63

Z5Y1U011 u Trampilla d'accés 154,10

Trampilla d'accés a coberta de 0,80x0,80m. composta per una tapa

1,00 154,10
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amb doble xapa galvanitzada amb aïllament intermig. Base suport
tapa en xapa galvanitzada i pintada. Marc suport en xapa galvanit-
zada i pintada. S'inclou aïllament i impermeabilització de la base.

Z5ZYU002 ut Realització de forats per a la sortida de conductes 391,45

Formació d'obertures a la coberta mitjançant la col·locació de con-
ductes de xapa galvanitzada de 40x40cm amb posterior impermea-
bilització de la coberta deck. Inclou subministrament i col·locació
del barret de xapa galvanitzat.

5,00 78,29

TOTAL 01.06.03................................................................................. 18.491,76

TANCAMENTS I DIVISORIES01.06.04

TANCAMENTS PREFABRICATS01.06.04.01

Z6Q1U001 m2 Paret de tancament panells prefabricats de formigó 43.169,08

Tancament amb panells prefabricats de formigó gris llis de 20cm
de gruix alleugerida, d'una amplada màxima de 2,40m i una llarga-
da màxima de 8,00m; amb aïllament incorporat (8cm de poliestirè
expandit) col·locats horitzontalment. Inclou el sellat exterior dels pa-
nells amb silicona de PE i junta de PVC. Inclou els premarcs me-
tàl·lics per les obertures (UPE-240). Inclou peces especials i de
cantoneres. Inclou material, transport i muntatge. Inclou formació
de forats als panells (pel pas de conductes) i segellat. 

685,55 62,97

SEG.MUR u Partida integre segellat i rejuntat tub Ø<=500 mm en mur in-situ 587,20

Partida integre pel segellat i rejuntat del voltant de conducte de fins
a 500 mm de diàmtre en mur de formigó in situ o tancament vertical
prefabricat de formigó, amb morter sense retracció

4,00 146,80

TOTAL 01.06.04.01............................................................................ 43.756,28

TANCAMENTS DE XAPA01.06.04.02

COLRIF08 m2 Façana de panell arquitectonic 3.196,00

Subministrament i muntatge de façana amb panell arquitectònic de
50 mm de gruix de la casa Hurre o similar, compost per una xapa
galvanitzada de 0,5 mm en la cara interior, nucli d'espuma de poliu-
retà de 50mm i xapa prelacada de color gris metal·litzat exterior de
0.7 mm de gruix acabat microperfilat, col·locat en sentit horitzontal,
amb perfileria oculta. S'Inclou la col·locació de l'estructura auxiliar
pel suport del tancament (perfils tipus omega o similars).  Inclòs
part proporcional de tapajunts verticals, rastrells galvanitzats, fixa-
cions, peces especials i accessoris de muntatge.

75,20 42,50

TOTAL 01.06.04.02............................................................................ 3.196,00
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TANCAMENTS I DIVISORIES D'OBRA01.06.04.03

E618566K m2 Paret tanc. 2cares,gruix=20cm,bloc foradat
mort.ciment,400x200x200mm,llis,gris,+hidrofugants, col.morter 1:2:10

8.252,95

Paret  de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment,  de 400x200x200 mm, llis, gris , amb
components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10  de ciment pòrtland amb fi-
ller calcari i sorra  de pedra granítica

225,06 36,67

E614GPAE m2 Paredó recolzat divis.7,5cm,totxana 290x140x75mm,LD,I UNE-EN
771-1,p/revestir,morter ciment 1:4

1.367,73

Envà divisori  de 7,5 cm de gruix, de supermaó de 500x200x75
mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a reves-
tir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

81,90 16,70

E4E765EE m Llinda 20cm,U llisa 400x200x200mm morter,I,UNE-EN
771-3,gris,c.vist.,col.mort.1:4

66,65

Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de
ciment,  de 400x200x200 mm, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-3, color gris, amb les cares vistes, col·locada amb
morter ciment 1:4

5,00 13,33

TOTAL 01.06.04.03............................................................................ 9.687,33

TOTAL 01.06.04................................................................................. 56.639,61

SANEJAMENT, BAIXANTS I VENTILACIÓ01.06.05

ED15B771 m Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,fix.mec.brides 99,90

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B se-
gons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

5,00 19,98

ZD15U015 ml Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=200 mm,fix.mec.brides 510,05

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B se-
gons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

16,80 30,36

ZD7FU040 m Desaigua de PVC Ø40 mm. formigonat 241,12

Desaigua amb clavegueró amb tub de PVC de paret massissa, de
D=40 mm, de SN4 (4kN/m2) de rigidesa anular amb unió encolada,
segons norma UNE-EN 1401-1, enterrat i formigonat en tot el seu
perímetre o bé col·locat aèri . S'inclou la formació dels sifons dels
diversos aparells connectats, així com tots els elements i accesso-
ris per a la seva col·locació

11,00 21,92

ZD7FU075 ml Desaigua de PVC Ø75 mm formigonat 733,12

Desaigua amb clavegueró amb tub de PVC de paret massissa, de
D=75 mm, de SN4 (4kN/m2) de rigidesa anular amb unió encolada,
segons norma UNE-EN 1401-1, enterrat i formigonat en tot el seu
perímetre o bé col·locat aèri . S'inclou la formació dels sifons dels
diversos aparells connectats, així com tots els elements i accesso-
ris per a la seva col·locació

29,00 25,28

ZD7FU110 m Desaigua de PVC Ø110 mm. formigonat 171,36

Desaigua amb clavegueró amb tub de PVC de paret massissa, de
D=110 mm, de SN4 (4kN/m2) de rigidesa anular amb unió encola-
da, segons norma UNE-EN 1401-1, enterrat i formigonat en tot el
seu perímetre o bé col·locat aèri . S'inclou la formació dels sifons
dels diversos aparells connectats, així com tots els elements i ac-
cessoris per a la seva col·locació

6,00 28,56

ED51ADJ1 u Bonera sifònica PVC rígid,D=110mm,tapa plana metàl.,fix.mec. 28,86

Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa
plana metàl.lica galvanitzada, col.locada fixacions mecàniques

1,00 28,86

ED11ZB21 m Desg.tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40mm 231,11

Desguàs de les bombes amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm,
fins a reixa

15,50 14,91

ED5HZ188 m Canal U 100x50mm amb reixa, acer inox. AISI-316 1.510,5714,70 102,76
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Subministrament i col·locació de reixa en forma de U de 100 mm
d'amplada i 50 mm d'alçada màxima, feta a mida o bé d'una casa
comercial, TOTALMENT ESTANCA i sense pendents de xapa ple-
gada d'acer inox. AISI-316 amb reixa d'acer inox. AISI-316 fixada a
la mateixa canal, amb potes d'anclatge per a ser embgut en capa
d'anivellació. Les unions entre els diferents trams seràn soldades o
bé collades amb cargols amb junta d'estanqueïtat. Inclou formació
de connexió per a tub de PVC Ø110 i connexions laterials per a 4
tubs de PVC Ø40 mm

  

TOTAL 01.06.05................................................................................. 3.526,09

REVESTIMENTS I CEL RAS01.06.06

E83E136B m2 Trasdossat pl.guix lam, estruc.autop.lliure N,60,5/400(48),1xA(12,5)+MW-roca 1.281,12

Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura auto-
portant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total del trasdossat de 80,5 mm, muntants cada 400
mm  de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 pla-
ca tipus estàndard (A)  de 12,5mm de gruix, fixada mecànicament i
aïllament (6cm) amb plaques de llana de roca. Inclou formació de
marcs de les obertures.

60,43 21,20

E83E1000 m2 Trasdossat pl.guix lam , estruc.autop.lliure N,60,5/400(48),1xH(12,5)+MW-roca 577,30

Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura auto-
portant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total del trasdossat de 60,5 mm, muntants cada 400
mm  de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 pla-
ca hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïlla-
ment amb plaques de llana de roca. Inclou formació de marcs de
les obertures.

22,80 25,32

E83Fu003 m2 Aplacat vert. placa guix lamin. tipusA,g=15mm,fix.mec.s/perfiler 1.316,02

Aplacat vertical sobre paret d'obra ceràmica, amb una placa de
guix laminat de estàndard (A) i gruix 15 mm, amb 30mm de poliesti-
rè extrusionat col.locada amb morter adhesiu. Inclou formació de
marcs de les obertures.

88,80 14,82

E8121112 m2 Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6 264,54

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'al-
çària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 se-
gons la norma UNE-EN 13279-1

32,70 8,09

E8431111 m2 Cel ras fibres veget.,acabat fibra veget. 60x60cm,g=15mm,entramat ocult,cantell
esp.

1.631,94

Cel ras registrable amb plaques de fibres vegetals fonoabsorbents,
tipus Celenit de 60x60 cm, amb entramat semi-ocult. Inclou estruc-
tura i perfileria de suport.

83,39 19,57

Z84DU003 m2 Cel ras de plaques de guix amb làmina vinílica de 60x60 cm 506,35

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinilic de
cara vista, de 60x60cm sistema desmuntable amb entramat ocult i
suspensió autoanivelladora de barra roscada

33,16 15,27

E7C9H5M1 m2 Aïllam.placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162 26-35kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica
<=0,037W/mK,col.s/adh.

390,44

Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162,
de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40-50 mm de gruix, amb una conducti-
vitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W,
col·locada sense adherir

116,55 3,35

E81131E2 m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat 2.400,36

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçà-
ria, com a màxim, amb morter  de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165l.

124,50 19,28
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E8251225 m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.esmalt.mat,preu alt,6-15p/m2,col.adhesiu
p/raj.C1,beurada CG1

2.756,94

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb ra-
jola de ceràmica esmaltada mat, grup BIII (UNE-EN 14411), preu
alt,  de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola cerà-
mica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

150,90 18,27

EQ514A51 m2 Taulell pedra granítica nac.,g=20mm,preu alt,llarg.=60-99cm,sob/suport,mural
encast.

208,39

Taulell  de pedra natural granítica nacional,  de 30 mm de gruix,
preu alt,  de 60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i
encastat al parament

1,20 173,66

TOTAL 01.06.06................................................................................. 11.333,40

PAVIMENTS01.06.07

G315Z1M1 m3 Formigó banquetes,HM-20/P/20/IIa,camió 221,34

Formigó per a banquetes HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

3,34 66,27

G31DZ001 m2 Encofrat plafó met. llosa, banqueta 201,53

Encofrat i desencofrat amb plafons metàl·lics per a banquetes

10,80 18,66

E9G2G145 m2 Paviment form. 5-10 cm gruix,acabat4kg/m2 pols quars color,formigó
HA-30/B/20/IIa+E,col.bombeig estesa i vibratge

3.702,80

Paviment de formigó formant pendents, de 5 a 10 cm de gruix amb
fibres metàl·liques (25kg/m3) i mallasso 20x20cm de diàmetre
5mm, acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó
HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'ex-
posició IIa+E, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecà-
nic i remolinat mecànic. Inclou formació de juntes amb disc de ser-
ra. 

288,83 12,82

E93AA3C0 m2 Capa net.+anivell.,g=5cm,mort.ciment 1:8 865,28

Capa d'anivellament,  de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8,
elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l

105,91 8,17

E9DC1M3B m2 Paviment int.raj.gres porcell.premsat,s/esmaltar antillis.,rectang/quadr. preu
alt,16-25 p/m2,adhes.rajola C2,beurada CG2

4.659,82

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense es-
maltar antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular
o quadrada, preu alt,  col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmi-
ca C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

104,41 44,63

E9U361AV m Sòcol rajola gres premsat esmalt.,h=10cm,col.adhes.rajola 258,86

Sòcol de rajola  de gres premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària,
col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica

34,70 7,46

E9JC2014 m2 Pelfut cautxú relleu pues,neg.,g=16mm,col.s/adh. 251,77

Pelfut de cautxú amb relleu de pues, color negre i de 16 mm de
gruix, col·locat sense adherir. Inclou marc perímetral metàl·lic d'i-
nox.

4,32 58,28

TOTAL 01.06.07................................................................................. 10.161,40
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PINTURA01.06.08

E898J2A0 m2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. 638,34

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb aca-
bat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

139,68 4,57

E898Z240 m2 Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab. 3.585,43

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
especial amb protecció de raigs ultraviolats amb acabat llis, i dues
d'acabat

685,55 5,23

G8B7002 m2 Pintat vert. parament o paviment revestiment epoxi 2-3 mm, capa imprimació 859,51

Pintat de parament vertical de formigó o de paviment amb una ca-
pa de 2 a 3 mm de revestiment epoxi, tipus MASTERTOP BC 378 o
similar prèviament amb una capa d'imprimació del tipus MASTER-
TOP P 611 de BASF o similar

43,92 19,57

G9Z3Z001 m2 Pintat horitz. revestiment base poliuretà blau, imprimació 3.421,45

Pintat de paviment interior mitjançant l'amplicació de dues capes
de resina a base de poliuretà, inclou la preparació de la superficie
de formigó i l'apliació d'una capa d'iImprimació adherencia

194,18 17,62

TOTAL 01.06.08................................................................................. 8.504,73

FUSTERIA EXTERIOR01.06.09

EAFZU001 u Porta d'entrada d'alumini lacat 1.073,58

REF. 1. Porta d'entrada compost per dues fulles batents d'alumini
lacat de color ral estàndard amb trencament de pont tèrmic, de 65
mm de gruix, compost. Amb vidre 3+3/12/4 amb control solar. Amb
pany preparat per a porter automàtic i ferramenta. Inclòs transport i
muntatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 1740x2350 mm

1,00 1.073,58

EAFZU021 u Porta alumini lacat,1 full.batents 681,14

REF. 2. Porta d'alumini lacat de color ral estàndard, de 65 mm de
gruix, amb una fulla batent. Inclòs transport i muntatge segons indi-
cacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 1000x2350 mm

1,00 681,14

EAFZU016 u Finestra alumini lacat,1fulla fixa,1200x1200mm,vidre 3+3 1.030,22

REF. 3. Finestra d'alumini lacat color ral estàndard amb trencament
de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost d'una fulla oscil·loba-
tent. Amb vidre 3+3/12/4 amb control solar. Inclòs transport i mun-
tatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 1400x1200 mm

2,00 515,11

EAFZU010 u Conjunt de finestres alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2oscil·lobat.,vidre
3+3/12/4,control solar

847,55

REF. 4. Conjunt de dues finestres d'alumini lacat de color ral estàn-
dard amb trencament de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost
de 2 fulles oscil·lobatents. Amb vidre 3+3/12/4 amb control solar. In-
clòs transport i muntatge segons indicacions de la Direcció Faculta-
tiva.
DIMENSIONS: 1500x1200 mm

1,00 847,55

EAFZU011 u Conjunt de finestres alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2oscil·lobat.,vidre
3+3/12/4,control solar

694,35

REF.5. Conjunt de finestres d'alumini lacat de color ral estàndard
amb trencament de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost de 2
fulles oscil·lobatents. Amb vidre 3+3/12/4 amb control solar. Inclòs
transport i muntatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 2000x1200 mm

1,00 694,35

EAFZU012 u Conjunt de finestres alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1abatibl.+1fulles fixesvidre
3+3/12/4,control solar

933,86

REF. 6. Conjunt de finestres d'alumini lacat de color ral estàndard
amb trencament de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost de 1
fulla abatible i 1 fulla fixa. Amb vidre 3+3/12/4 amb control solar. In-
clòs transport i muntatge segons indicacions de la Direcció Faculta-
tiva.

1,00 933,86
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DIMENSIONS: 4900x1200 mm

EAFZU013 u Conjunt de finestres alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2abatibles+1fulla fixe,vidre
3+3/12/4,control solar

3.282,39

REF. 7. Conjunt de finestres d'alumini lacat de color ral estàndard
amb trencament de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost de
dues fulles abatibles i una fulla fixe. Amb vidre 3+3/12/4 amb con-
trol solar. Inclòs transport i muntatge segons indicacions de la Di-
recció Facultativa.
DIMENSIONS: 5000x1200 mm

3,00 1.094,13

EAFZU014 u Conjunt de finestres alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2oscil·lobat.+1fulla
fixe,vidre 3+3/12/4,control solar

1.409,25

REF. 8. Conjunt de finestres d'alumini lacat de color ral estàndard
amb trencament de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost de
dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixe. Amb vidre 3+3/12/4 amb
control solar. Inclòs transport i muntatge segons indicacions de la
Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 6355x1200 mm

1,00 1.409,25

EARZU002 u Subministrament i col·locació de porta seccional,5000x5000mm 3.548,01

REF. 9. Porta seccional amb panell sandvitx, de 40 mm de gruix,
de color ral estàndard. Amb sistema de seguretat antirotura de ca-
bles, premarc, guies, pany i mecanismes d'obertura. Inclòs trans-
port i muntatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 3855x4750 mm

1,00 3.548,01

EARZU001 u Conjunt de porta+marc ,lames i inclinades 2.407,48

REF. 10. Conjunt de porta i marc d'acer galvanitzat i lacat de color
ral estàndard, de 65 mm de gruix, compost de dues fulles batents
amb lames fixes i inclinades, de 10-13 mm de gruix, per tal de pro-
porcionar ventilació al local. Inclou pany i ferrementa. Inclòs trans-
port i muntatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 2800x3500 mm

2,00 1.203,74

E86ZU001 m2 Folrat param.vertical pl.alumini lacat,interior aïllament 413,38

Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini lacat de color ral
estàndard i l'interior amb aïllament de poliuretà, de 60 mm de gruix,
per tal de tapar parets i estructura. Inclòs transport i muntatge se-
gons indicacions de la Direcció Facultativa.

3,20 129,18

TOTAL 01.06.09................................................................................. 16.321,21

FUSTERIA INTERIOR01.06.10

EAQDZU01 u Porta interior fulla batent,g=35-40mm,ampl.=80cm,alç=210cm,fusta
xap.faig,enverniss.,c.llises+int.fusta

1.585,44

Porta d'una fulla batent, de 35-40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i
210 cm alçària, de fusta xapada de faig, envernissada, de cares lli-
ses i estructura interior de fusta. Amb premarc, entapetat i ferra-
menta. Inclòs transport i muntatge segons indicacions de la Direc-
ció Facultativa.

6,00 264,24

E66ZU002 m2 Tancament interior,vidre segur. 5+5mm,fulla batent p/porta int. vidre trempat
10mm

3.343,57

Tancament interior col·locat amb perfileria d'inox oculta, compost
per vidre laminar de seguretat de 5+5 mm de gruix i porta d'una fu-
lla batent amb vidre trempat de 10 mm de gruix. Amb caixa amb fre
encastada al terra, pany i ferramenta. Inclòs transport i muntatge
segons indicacions de la Direcció Facultativa.

28,71 116,46

E66ZU003 m2 Tancament interior,vidre segur. 5+5mm,fulla batent p/porta int. vidre trempat
10mm

607,92

Tancament interior col·locat amb perfileria d'inox oculta, compost
per vidre laminar de seguretat de 5+5 mm de gruix i porta d'una fu-
lla batent amb vidre trempat de 10 mm de gruix. Amb caixa amb fre
encastada al terra, pany i ferramenta. Inclòs transport i muntatge
segons indicacions de la Direcció Facultativa.

5,22 116,46

EASA72QB u Porta tallaf.,metàl.,EI2 60-C5,2bat.,160x210cm 654,66

Porta tallafocs metàl·lica, EI2 45-C5, de dues fulles batents, per a
una llum de 160x250cm, amb ferramenta. Inclòs transport i muntat-
ge segons indicacions de la Direcció Facultativa.

1,00 654,66

EASA71N2 u Porta tallaf.,metàl.,EI2 60-C5,1bat.,80x210cm 474,722,00 237,36

 Pàgina 24



PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

Porta tallafocs metàl·lica, EI2 45-C5, una fulla batent, per a una
llum de 80x210 cm, amb ferramenta. Inclòs transport i muntatge se-
gons indicacions de la Direcció Facultativa.

TOTAL 01.06.10................................................................................. 6.666,31

SERRALLERIA01.06.11

GDDZU000 pa Obertura del mirador de l'entrada de l'aigua al dipòsit 1.125,45

Subministrament, transport  i muntatge de la obertura practicable
del mirador de l'entrada de l'aigua al dipòsit de 80x120cm (segons
detall de projecte). Inclou fomació de la banqueta perimetral de for-
migó armada de 10x25cm de secció; Marc d'inox AISI 304 (perfil U)
fixat a la banqueta amb cargols. Marc d'inox AISI 304 (suport del vi-
dre) compost per un perfil rectangular+passamà. Vidre de segure-
tat (trepitjable). Inclou pany, mecanismes d'obertura, juntes de go-
ma, i segellats amb silicona.   

1,00 1.125,45

GDDZU001 pa Obertura accés interior dipòsit 709,52

Subministrament, transport  i muntatge de la obertura practicable
per  l'accés a l'interior del dipòsit de 80x80cm (segons detall de pro-
jecte). Inclou fomació de la banqueta perimetral de formigó armada
de 10x25cm de secció; Marc d'inox AISI 304 (perfil U) fixat a la ban-
queta amb cargols. Tapa i marc d'inox AISI 304 (trepitjable). Inclou
pany, mecanismes d'obertura, juntes de goma, i segellats amb sili-
cona.   

1,00 709,52

KQN2U001 m Escala de gat, alumini anoditzat amb anell protecció, col. 1.924,20
Subministrament i muntatge d'escala vertical, tipus de gat, d'una amplada
mínima de 40 cm, formada per montants laterials i graons d'alumini anodit-
zat separats aproximadament 35 cm, amb anell de protecció perimetral
col·locat a partir de 2 m del terra també d'alumini anoditzat. Inclou tot el ma-
terial necessari per a la seva col·locació i fixació

9,00 213,80

CAL.INOX14 u Formació tub+corba sold.taller acer inox. AISI-304L alimentació bombes 361,20

Subministrament i col·locació de tub amb corba soldada DN100 a
taller, d'acer inoxidable AISI-304L, per a la formació de conducta
pel pas del cablejat de potència per alimentar les bombes d'impul-
sió des de la safata penjada en el forjat del dipòsit. Inclou la fixació
en el forat realitzat en el forjat i el rejuntat amb morter sense retrac-
ció

4,00 90,30

TOTAL 01.06.11................................................................................. 4.120,37

APARELLS SANITARIS01.06.12

EJ12B71P u Plat dutxa quadrat porcel. vitrif.,800x800mm,blanc,preu alt,col. 153,84

Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 80x80cm, de co-
lor blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment

2,00 76,92

EJ14U01P u Inodor porcel.vert.,cist.,blanc,preu alt,col. 246,62

Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i ta-
pa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació

2,00 123,31

EJ13B71P u Lavabo peu porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt,col.sob/peu 309,28

Lavabo de porcellana vitrificada, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu alt, col·locat sobre peu

2,00 154,64

EJ18L2AL u Aigüera pica circ.,L40-50cm,brillant,preu sup.,col.sob/moble 60,34

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50
cm de llargària, acabat brillant, preu superior, col·locada sobre mo-
ble

1,00 60,34

EJ22612A u Aixeta monocoman.,munt.superf.,p/dutxa telèf.,cromat,preu alt,2x 116,32

Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a
dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de
1/2" i sortida de 1/2"

2,00 58,16
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EJ22E720 u Ruixador fix,asper.fixa,fix.braç dutxa,alum.anodit.,preu alt 10,98

Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anodit-
zat, preu alt

2,00 5,49

EJ24A121 u Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2" 28,34

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cro-
mat, preu alt, amb entrada de 1/2"

2,00 14,17

EJ2353CG u Aixeta monocoman.p/lavab.,munt.s/taule.,esmalt.,preu mitjà,1"1/4 160,26

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó esmaltat, preu mitjà, amb
desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1"1/4, amb dues entra-
des de maniguets

2,00 80,13

EJ28612A u Aixeta monocomand. p/aigüera munt.superf.,mural,llautó cromat,preu alt,broc
tub,2x1/2"

52,58

Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment,
mural,  de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb
dues entrades de 1/2"

1,00 52,58

EJ3237NG u Desguàs pipa plat dutxa,PVC,D=32mm,connec.ramal PVC 53,18

Desguàs de pipa per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de
PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC

2,00 26,59

EJ33B1SF u Sifó botella+vàlv.ventil. p/lavab.,ABS,cromat,D=40mm,flux 2,5l/s 45,80

Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo,
d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 2,5 l/s, de desig-
nació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de pe-
tita evacuació

2,00 22,90

EJ38B4SF u Sifó botella+vàlv.ventil. p/aigüera,ABS,D=40mm,flux 2,5l/s,AII s 20,15

Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a aigüera,
d'ABS, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 2,5 l/s, de designació AII
segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita eva-
cuació

1,00 20,15

TOTAL 01.06.12................................................................................. 1.257,69

TOTAL 01.06...................................................................................... 436.180,65

DIPÒSIT DE PURGUES I RENTATS01.07

FONAMENTS, MURS I ESTRUCTURA01.07.01

G3D1Z4J5 m Micropilons de 180mm de diàmetre amb entubació de diàmetre 88,9x7mm 7.286,40

Execució de micropilons de 180mm de diàmetre nominal i amb un
encastament mínim de 5m dins l'estrat resistent (roca), distribuits
segons s'indica als plànols, amb una càrrega màxima admissible
per micropilot de 44 tones. Amb armadura interna formada per una
tuberia tipus TM-80 de 88,9mm de diàmetre i 7mm de gruix (límit
elàstic>5620 kg/cm2, resistència a ruptura>6900kg/cm2, secció
19,18cm2 i càrrega 52 tones). El micropilot s'omplirà amb beurada
de ciment 42,5-SR de dosificació mínima 800kg/m3. S'inclou l'ex-
cés anormal de beurada així com el transport, emplaçament i prepa-
ració de la maquinària.

132,00 55,20

X090239PA ut Placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm, sobre el micropilot 537,72

Subministrament i col·locació de placa metàl·lica rectangular de
200·200·20mm, amb forat de 91-92mm de diàmetre, soldada sobre
el tub TM-80 dels micropilots. Inclou treballs de preparació del mi-
cropilot, retirada de la beurada sobrant i tall del micropilot si cal.

12,00 44,81

G921201L m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig 151,53

Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
98 % PM.

12,68 11,95

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió 252,78

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió

31,13 8,12

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa 175,96

Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou for-

9,43 18,66
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mació d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el pro-
jecte.

G3C5Z6H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IV+Qb,bomba 1.264,14

Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

14,86 85,07

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm 1.448,56

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàme-
tre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de lí-
mit elàstic >= 500 N/mm2

1406,37 1,03

G325Z000 m3 Formigó p/estructura.,HA-30/B/20/IV+Qb,bomba 3.826,07

Formigó per a estructura (murs i lloses) HA-30/B/20/IV+Qb de con-
sistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

44,35 86,27

G32B3101 kg Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mm 3.978,19

Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

3862,32 1,03

G32DZ300 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat taulers fenolic de forma corva. encofr.2
cara,h<=8m,form.vist

12.152,45

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb taulers fenòlics, per a murs de contenció de
base corva encofrat a dues cara, per a una alçària de treball < 8 m,
per a deixar el formigó vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, fo-
rats i geometries vàries definides en el projecte.

295,68 41,10

E7J1Z001 ml Junta hidroexp. perfil cautxú 10 x 20 mm p. junts de treball intern de formigó 517,09

Subministrament i col·locació de perfil hidoexpansiu a base de caut-
xú, de 10 x 20 mm de secció com a mínim, per al segellat de junts
de treball interns de formigó. Inlou la fixació del perfil de cautxú en
el formigó mitjançant masilla de poliuretà o bé amb claus d'acer ca-
da 20 cm, així com la formació dels solapaments de com a mínim
de 5 cm

35,20 14,69

G7811100 m2 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1 501,60

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió
bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1

132,00 3,80

G3C5Z003 PA Segellat de dividals dels murs dels dipòsits 293,59

Segellat de dividals dels murs de la totalitat dels dipòsits que tin-
guin presència d'aigua amb morter especial hidrofug

1,00 293,59

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm 201,60

Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de
240 mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format
per un cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm
recoberta amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats
de 80 mm de longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra
de fàbrica. Inclou la col·locació amb morter sense retracció o amb
resines, cada 40 cm com a màxim, inclou formació de taladres en
mur de formigó

20,00 10,08

SEG.MUR u Partida integre segellat i rejuntat tub Ø<=500 mm en mur in-situ 146,80

Partida integre pel segellat i rejuntat del voltant de conducte de fins
a 500 mm de diàmtre en mur de formigó in situ o tancament vertical
prefabricat de formigó, amb morter sense retracció

1,00 146,80

PMAI1252 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø127 mm, 2 brides, col·locat i reju 342,00

Partida integre per a la formació de passamur de 60 cm de llargada
d'acer inox. AISI-316 de Øe=127 mm i espessor 2 mm (gama mili-
mètrica) amb extrems acabats amb una valona soldada a taller d'a-
cer inox. AISI-304 de Øe=127 mm i espessor 2 mm per a la col·lo-
cació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN250, el passamur dis-
posarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox. AISI-304 de
30 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cor-
dons hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al voltant del tub, la
fixació en el forat previament encofrat i el rejuntat amb morter sen-
se retracció del passamur

2,00 171,00

FDK2UC45 u Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,100x100x100cm,s/solera formigó 160,31

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 100x100
cm i 100 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada

1,00 160,31
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sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb terres de l'excavació. Inclòs subministrament i col·locació
de tapa de fosa dúctil

TOTAL 01.07.01................................................................................. 33.236,79

PAVIMENTS01.07.02

E9G2G146 m2 Paviment form. 5-10 cm gruix,formigó HA-30/B/20/IIa+E,col.bombeig estesa i
vibratge

200,52

Paviment de formigó formant pendents, de 5 a 10 cm de gruix amb
fibres metàl·liques (25kg/m3) i mallasso 20x20cm de diàmetre
5mm, amb formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandà-
ria màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa+E, col·locat mitjançant bombeig, estesa
i vibratge mecànic i remolinat mecànic

20,63 9,72

TOTAL 01.07.02................................................................................. 200,52

TOTAL 01.07...................................................................................... 33.437,31

URBANITZACIÓ I XARXES HIDRÀULIQUES01.08

XARXES DE SANEJAMENT01.08.01

ZD7FU040 m Desaigua de PVC Ø40 mm. formigonat 142,48

Desaigua amb clavegueró amb tub de PVC de paret massissa, de
D=40 mm, de SN4 (4kN/m2) de rigidesa anular amb unió encolada,
segons norma UNE-EN 1401-1, enterrat i formigonat en tot el seu
perímetre o bé col·locat aèri . S'inclou la formació dels sifons dels
diversos aparells connectats, així com tots els elements i accesso-
ris per a la seva col·locació

6,50 21,92

ZD7FU031 ml Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø200 mm. 1.996,22

Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta
densitat coextruïda, de doble paret de diàmetre exterior 200 mm. i
diàmetre interior 180 mm., corrugada per la part exterior i llisa per
la part interior, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa cir-
cumferencial 8 kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, inclòs junta
elastomèrica d'estanqueitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè,
peces especials i accessoris de muntatge.

188,50 10,59

ZD7FU034 ml Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø400 mm. 5.356,80

Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta
densitat coextruïda, de doble paret de diàmetre exterior 400 mm. i
diàmetre interior 343 mm., corrugada per la part exterior i llisa per
la part interior, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa cir-
cumferencial 8 kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, inclòs junta
elastomèrica d'estanqueitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè,
peces especials i accessoris de muntatge.

192,00 27,90

ZD7FU036 ml Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø630 mm. 2.048,40

Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta
densitat coextruïda, de doble paret de diàmetre exterior 630 mm. i
diàmetre interior 535 mm., corrugada per la part exterior i llisa per
la part interior, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa cir-
cumferencial 8 kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, inclòs junta
elastomèrica d'estanqueitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè,
peces especials i accessoris de muntatge.

45,00 45,52

FFB19455 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

75,83

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 63 mm de diàmetre no-
minal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic, col·locat al fons de la rasa i inclou col·locació
de cinta senyalitzadora

9,35 8,11
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FDD1A099 m Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4 1.221,22

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elabo-
rat a l'obra amb formigonera de 165 l

14,00 87,23

ZDDZU020 ut Con prefabricat de formigó per a pou de Ø100 cm 603,27

Con prefabricat de formigó per a pou de diàmetre 1.000 mm, amb
un diàmetre inferior de 1.000 mm i un diàmetre superior de 600 mm
i una alçada de 650 mm, col·locat sobre pou amb mitjans mecànics

9,00 67,03

FDDZ6DD4 u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas
D=600mm,D400,col.mort.

1.135,17

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abati-
ble i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 se-
gons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

9,00 126,13

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm 725,76

Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de
240 mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format
per un cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm
recoberta amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats
de 80 mm de longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra
de fàbrica. Inclou la col·locació amb morter sense retracció o amb
resines, cada 40 cm com a màxim, inclou formació de taladres en
mur de formigó

72,00 10,08

FDB27469 u Solera mitja canya HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x1,2m,p/tub D=40cm 384,21

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I  de 15 cm de
gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm

9,00 42,69

FD5J6F0E u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-20/P/20/I 1.033,37

Caixa per a embornal  de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

13,00 79,49

FD5Z4DC4 u Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.535x335x45mm,C250,sup.absor.=8dm2,col.morter 526,37

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embor-
nal,  de 535x335x45 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124
i 8 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

13,00 40,49

ZD5ZU065 ml Canaleta i reixa recollida d'aigües de fundició de 14,5 cm D-400 915,89

Canaleta de recollida d'aigües de fundició de 145 x 110 mm. de mi-
des exteriors i 100 x 85 mm. de mides interiors, amb reixa de fundi-
ció amb una superfície d'absorció de 3 dm³, de classe D-400 se-
gons la norma UNE EN-124, col·locada amb morter mixt 1:2:10, ela-
borat a l'obra amb formigonera de 165 l.

19,29 47,48

ZD5ZU060 ml Canaleta i reixa recollida d'aigües de fundició de 33 cm. D-400 761,34

Canaleta de recollida d'aigües de fundició de 330 x 195 mm. de mi-
des exteriors i 260 x 155 mm. de mides interiors, amb reixa de fun-
dició, amb una superfície d'absorció de 12 dm³, de classe D-400 se-
gons la norma UNE EN-124, col·locada amb morter mixt 1:2:10, ela-
borat a l'obra amb formigonera de 165 l.

6,00 126,89

POUBOM u Paret pou circ.D=120 i con prefabricat asimètric, form. pou de registre 831,85

Partida integre per a la formació de pou registrable de 2,5 m de fon-
dària, format per anells prefabricats de 120 cm de diàmetre col·lo-
cats sobre un solera de formigó armat HA-25 amb con reductor a la
part superior. Inclou subministrament i col·locació de l'armadura de
la solera, i del replè al voltant del pou

1,00 831,85

G21YB220 u Perforació form.arm. passamur D<=200mm,g=30-40cm,broca diamant 1.362,90

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passa-
murs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret en-
tre 30 i 40 cm amb broca de diamant intercambiable pel pas d'ins-
tal·lacions, inclou el rejuntat o segellat amb morter sense retracció
del conducte col·locat

3,00 454,30

E9UZ001 ml Mitja canya radi 15 cm, morter SIKATOP SEAL 107 o similar i rev. resina epoxi
SIKAGUARD 62 o similar

79,95

Formació de mitja canya de 15 cm de radi en les entregues entre

3,80 21,04
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les solera i els parament vertical de l'interiors dels dipòsits mitjan-
çant la utilització de morter impermeable flexible tipus SIKATOP SE-
AL 107 o de caracteristiques similars i recobriment d'aquest amb
una capa protectora a base de resines epoxi SIKAGUAR 62 o de
caracteristiques similars 

12008102 u Partida integre connexió tub PEAD PE-100 Ø125 mm a arqueta reactor EDAR 440,39

Partida integre per a la connexió de la canonada d'impulsió de po-
lietilè d'alta densitat PE-100 Ø125 mm, procedent de l'ETAP, en l'ar-
queta d'entrada del reactor biològic  de l'EDAR Vall del Ges

1,00 440,39

TOTAL 01.08.01................................................................................. 19.641,42

XARXES DE PROCÉS I PRODUCTES QUÍMICS01.08.02

FDD1A099 m Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4 348,92

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elabo-
rat a l'obra amb formigonera de 165 l

4,00 87,23

ZDDZU020 ut Con prefabricat de formigó per a pou de Ø100 cm 134,06

Con prefabricat de formigó per a pou de diàmetre 1.000 mm, amb
un diàmetre inferior de 1.000 mm i un diàmetre superior de 600 mm
i una alçada de 650 mm, col·locat sobre pou amb mitjans mecànics

2,00 67,03

FDDZ6DD4 u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas
D=600mm,D400,col.mort.

252,26

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abati-
ble i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 se-
gons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

2,00 126,13

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm 161,28

Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de
240 mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format
per un cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm
recoberta amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats
de 80 mm de longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra
de fàbrica. Inclou la col·locació amb morter sense retracció o amb
resines, cada 40 cm com a màxim, inclou formació de taladres en
mur de formigó

16,00 10,08

FDB27469 u Solera mitja canya HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x1,2m,p/tub D=40cm 85,38

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I  de 15 cm de
gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm

2,00 42,69

ZD7FU031 ml Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø200 mm. 201,21

Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta
densitat coextruïda, de doble paret de diàmetre exterior 200 mm. i
diàmetre interior 180 mm., corrugada per la part exterior i llisa per
la part interior, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa cir-
cumferencial 8 kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, inclòs junta
elastomèrica d'estanqueitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè,
peces especials i accessoris de muntatge.

19,00 10,59

ZD7FU035 ml Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø500 mm. 1.706,46
Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta densitat co-
extruïda, de doble paret de diàmetre exterior 500 mm. i diàmetre interior 427
mm., corrugada per la part exterior i llisa per la part interior, del tipus B se-
gons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8 kN/m²,  col·locada al fons
de la rasa, inclòs junta elastomèrica d'estanqueitat (EPDM), maniguets d'u-
nió en polietilè, peces especials i accessoris de muntatge.

42,00 40,63

FFB1C455 m Tub PE 100,DN=90mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

279,03

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 90 mm de diàmetre no-
minal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic, col·locat al fons de la rasa i inclou col·locació de cinta se-
nyalitzadora

24,20 11,53

FFB1F425 m Tub PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

3.520,44184,80 19,05
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Tub de polietilè de designació PE 100,  de 125 mm de diàmetre no-
minal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic, col·locat al fons de la rasa i inclou col·locació de cinta se-
nyalitzadora

FFB1K425 m Tub PE 100,DN=200mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

599,74

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 200 mm de diàmetre no-
minal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic, col·locat al fons de la rasa i inclou col·locació de cinta se-
nyalitzadora

19,80 30,29

FD5J6F0E u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-20/P/20/I 158,98

Caixa per a embornal  de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

2,00 79,49

FD5Z4DC4 u Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.535x335x45mm,C250,sup.absor.=8dm2,col.morter 80,98

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embor-
nal,  de 535x335x45 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124
i 8 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

2,00 40,49

TOTAL 01.08.02................................................................................. 7.528,74

URBANITZACIÓ01.08.03

F6A13436 m Reixat acer h=2m,tela met.torsió
simp.,galv.,pas=50mm,D=2,7/2,7mm+pals,D=50mm/3m

5.164,29

Reixat d'acer d'alçària 2,60 m amb tela metàl·lica de torsió simple
amb acabat galvanitzat i plastificat de color verd, de 50 mm de pas
de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàme-
tre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part propor-
cional de pals per a punts singulars

279,00 18,51

GAR1P475 u Porta corredissa motoritzada 3.033,81

Porta corredissa metàl·lica motoritzada de 5 metres d'amplada i
2,60 metres d'altura, formada per marc i muntants de perfils rectan-
gulars tallats i soldats a taller, totalment galvanitzada, inclòs guies,
ancoratges i mecanismes, totalment acabada.

1,00 3.033,81

F931201J m3 Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM 15.700,66

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM

724,20 21,68

F9715L11 m3 Base p/rigola, HM-20/S/40/I, camió+vibr.manual, reglejat 3.103,82

Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, es-
tesa i vibratge manual, acabat reglejat

42,67 72,74

F97422A9 m Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm,col.mort.1:8 3.912,84

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color
blanc,  de 20x20x8 cm, col·locades amb morter  de ciment 1:8, ela-
borat a l'obra amb formigonera  de 165 l

426,70 9,17

F965A6D5 m Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.base
form.HM-20/P/40/I h=10-20cm,rejunt.mort.M-5

10.290,73

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalit-
zada  de calçada C3  de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe re-
sistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I  de
10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

495,70 20,76

Z965U021 m Vorada recta form., MC, A4 (20x8cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.base
form.HM-20/P/40/I h=10-20cm,rejunt.mort.M-5

3.996,40

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalit-
zada per a vianants A4 de 20x8 cm, amb un cantell arrodonit, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-4b

194,00 20,60

Z965U025 m Vorada remuntable.,ratll.sup.,DC.C9.25x13cm,R5,col./s.base form.HM-20/P/40/I
h=10-20cm,rejunt.mort.M-5

477,20

Vorada recta de peces de formigó remuntable, doble capa, amb

20,00 23,86
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secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm, de classe climàti-
ca B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

F9265M11 m3 Subbase formigó HM-20/P/40/I,camió+vibr.manual,reglejat 2.867,83

Subbase de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i gran-
dària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb este-
sa i vibrat manual, amb acabat reglejat

39,48 72,64

F9E11204 m2 Paviment panot vorera gris,20x20x2,5cm,preu alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3 4.709,40

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment  de 200 kg/m3 de ci-
ment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

250,50 18,80

F9A23210 m3 Estesa de graves 5-12mm 549,17

Estesa de gravesde grandària màxima 5 a 12 mm per a la formació
de paviment perimetral en la planta

35,80 15,34

F9J12X40 m2 Reg imprim.,emul.bitum.catiònica ECI 1kg/m2 745,42

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per
a reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1 kg/m2

1461,60 0,51

G9H11252 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B50/70 D (D-12),granul.calcari est-compact. 7.563,40

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulome-
tria densa per a capa de rodadura i granulat calcari, estesa i com-
pactada

144,45 52,36

F9Z4AA15 m2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m
B500T

298,74

Armadura per lloses i paviments de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a taller i manipulada
a l'obra

109,83 2,72

F9G1A745 m3 Paviment form.s/add. HA-30/P/20/IIIa+E,camió,vibr.mecànic remol.mec. 2.257,58

Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIIa+E de consis-
tència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecà-
nic, inclou formació de pendents segons plànols

22,39 100,83

FDK2UC25 u Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,50x50x50cm,s/solera formigó 1.920,76

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50 cm i
50 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terres de l'excavació. Inclòs subministrament i col·locació de
tapa de fosa dúctil

31,00 61,96

FDK2UC45 u Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,100x100x100cm,s/solera formigó 641,24

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 100x100
cm i 100 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada
sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert la-
teral amb terres de l'excavació. Inclòs subministrament i col·locació
de tapa de fosa dúctil

4,00 160,31

GG22TH1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. 933,42

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pro-
pagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada amb cin-
ta de senyalització inclosa

331,00 2,82

GG22TK1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot. 2.391,45

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada amb
cinta de senyalització inclosa

745,00 3,21

GG22TP1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,canal.sot. 735,95

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència

150,50 4,89
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a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada amb
cinta de senyalització inclosa

E9UZ001 ml Mitja canya radi 15 cm, morter SIKATOP SEAL 107 o similar i rev. resina epoxi
SIKAGUARD 62 o similar

1.144,58

Formació de mitja canya de 15 cm de radi en les entregues entre
les solera i els parament vertical de l'interiors dels dipòsits mitjan-
çant la utilització de morter impermeable flexible tipus SIKATOP SE-
AL 107 o de caracteristiques similars i recobriment d'aquest amb
una capa protectora a base de resines epoxi SIKAGUAR 62 o de
caracteristiques similars 

54,40 21,04

G8B7002 m2 Pintat vert. parament o paviment revestiment epoxi 2-3 mm, capa imprimació 2.341,75

Pintat de parament vertical de formigó o de paviment amb una ca-
pa de 2 a 3 mm de revestiment epoxi, tipus MASTERTOP BC 378 o
similar prèviament amb una capa d'imprimació del tipus MASTER-
TOP P 611 de BASF o similar

119,66 19,57

F7B451B0 m2 Làmina antigerminant col·locada sense adherir 347,26

Làmina antigerminant col·locada sense adherir, prèvia a l'estesa de
graves

179,00 1,94

12008103 u Treballs de demolició i reposició elements obra civil EDAR 5.676,16

Partida integre a justificar per la direcció facultativa destinada a la
demolició i a la reposició dels elements d'obra, principalament de la
vialitat interior de l'EDAR i de la tanca perimetral, afectats per la ins-
tal·lació soterrada del tub de polietilè d'alta densitat PE-100 de
Ø125 mm procedent de l'ETAP

1,00 5.676,16

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa 221,87

Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou for-
mació d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el pro-
jecte.

11,89 18,66

G3C515H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba 463,07

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

6,01 77,05

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm 539,92

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàme-
tre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de lí-
mit elàstic >= 500 N/mm2

524,19 1,03

TOTAL 01.08.03................................................................................. 82.028,72

SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ01.08.04

FBA2U035 Partida general de senyalització vertical 391,46

Partida general per al subministrament i col·locació de senyalitza-
cions verticals vàries, i pintat sobre paviment de senyalització horit-
zontal amb pintura reflectora i microesferes de vidre amb màquina
autopropulsada

1,00 391,46

TOTAL 01.08.04................................................................................. 391,46
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GESTIO DE RUNES01.08.06

E2R1U100 PA Subministrament, gestor i transport de runes i residus a l'abocador 1.052,05

Subministrament, gestor i transport de runes i residus a l'abocador
amb contenidors de 5m3, procedents de les obres de construcció

1,00 1.052,05

TOTAL 01.08.06................................................................................. 1.052,05

JARDINERIA01.08.07

F226U001 m2 Preparació de terres, aportació adob, sembra 1.933,94

Preparació mecànica de les terres amb fresat, aportació d'adob or-
gànic i sembra de gespa autòctona

1289,29 1,50

F226U002 PA Plantació arbres i arbustos 400,00

Partida alçada pel subministrament i 

1,00 400,00

TOTAL 01.08.07................................................................................. 2.333,94

TOTAL 01.08...................................................................................... 112.976,33

TOTAL 01 .................................................................................................................................................... 1.282.271,65
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02 EQUIPS MECÀNICS

OBRA DE CAPTACIÓ I CANONADA D'INTERCONNEXIÓ02.01

REIXAINOX kg Subminstrament i muntatge de reixa retenció sòlids acer inox. 304 2.689,82

Subministrament i muntatge de reixa a l'entrada de la captació d'ai-
gua per la retenció dels sòlids arrossegats pel riu per evitar-ne l'en-
trada a la canonada de formigó de DN1000. La reixa estarà forma-
da per un bastidor rectangular de 5 m de llargada per 1,5 m d'alça-
da total, fet a partir de perfil rectangular 100x100x4 mm d'acer inox.
AISI-304 fabricat segons EN-10296, amb tres muntants col·locats
equidistants. Els espais entre muntats es col·locaràn 6 perfils verti-
cals rectangular de 80x80x3 mm d'acer inox. AISI-304 fabricats se-
gons EN-10296 deixant una separació entre barres de 15 cm. In-
clou el muntatge que es realitzarà mitjançant la fixació de la reixa
en la mateixa obra existent d'inici de la sèquia, la fixació es farà
amb tacs químics M16 d'acer inox. AISI-304, i els elements d'eleva-
ció necessàris

483,78 5,56

CV100A304 u Subministrament i muntatge comporta mural 1.000x1.000 amb muntant i acc. m.
volant

2.364,56

Subministrament i muntatge de comporta mural de 1.000 mm d'am-
plada i 1.000 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant
amb bastidor per l'obsturació de tub de formigó DN1000, fixada a
paret vertical amb una alçada des del terra fins al fons del canal de
1,80 m. La comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastò-
mer d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AI-
SI-304. S'inclouen tots els elements i accessoris de fixació que tam-
bé seràn d'acer inox. AISI-304

1,00 2.364,56

CV050A304 u Subministrament i muntatge comporta mural 500x500 amb muntant i acc. m.
volant

1.053,42

Subministrament i muntatge de comporta mural de 500 mm d'am-
plada i 500 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant
amb bastidor per l'obsturació de finestra de 500x500 en arqueta de
buidat, fixada a paret vertical de formigó de la propia arqueta amb
una alçada des del terra fins al fons de 2,50 m. La comporta serà
estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer d'EPDM, essent tots els
elements metàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'inclouen tots els ele-
ments i accessoris de fixació que també seràn d'acer inox. AISI-304

1,00 1.053,42

CM080A304 u Subministrament i muntatge comporta mural 800x800 amb muntant i acc.
motoritzat

2.098,96

Subministrament i muntatge de comporta mural de 800 mm d'am-
plada i 800 mm d'alçada d'accionament motoritzat elèctric amb bas-
tidor per l'obsturació de tub de tub de formigó DN800 situat en ar-
queta de derivació, fixada a paret vertical de formigó de la propia ar-
queta amb una alçada des del terra fins al fons de 2,30 m. La com-
porta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer d'EPDM, es-
sent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'inclouen
tots els elements i accessoris de fixació que també seràn d'acer
inox. AISI-304

1,00 2.098,96

TOTAL 02.01...................................................................................... 8.206,76
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BOMBAMENT DE CAPÇALERA I FILTRACIÓ02.02

CV080B304 u Subministrament i muntatge comporta mural 800X800 amb torreta i acc. m.
volant

1.708,43

Subministrament i muntatge de comporta mural de 800 mm d'am-
plada i 800 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant
amb torreta per l'obsturació de tub de formigó DN800, fixada a pa-
ret vertical amb una alçada des del terra fins al fons del canal de
4,05. La comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer
d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-304.
S'inclouen tots els elements i accessoris de fixació que també se-
ràn d'acer inox. AISI-304

1,00 1.708,43

06-REI.AUT u Subministrament i muntatge reixa filtrant automàtica de la casa ESTRUAGUA o
eq.

17.634,28

Subminstrament i muntatge de reixa filtrant automàtica de la casa
ESTRUAGUA o equivalent per la retenció dels sòlids a l'entrada del
pou de bombament de capçalera per a un cabal de 750 m³/h se-
gons fitxa tècnica numero 06 de l'annex 8 amb estructura metàl·lica
d'acer inox. AISI-304, l'equip es col·locarà en el canal d'entrada de
80 cm d'amplada amb una produnditat total de 4,05 m amb un incli-
nació de 75º. S'inclouen tots els elements i accessoris necessaris
per a la seva fixació que seràn metàl·lics d'acer inox. AISI-304, així
com el transport fins a l'obra, la decàrrega i la seva instal·lació

1,00 17.634,28

09-BOM.CAP u Subministrament i muntatge bomba centrifuga sub., 360 m³/h i 12 m.c.a., model
XPF200J de la casa SULZER

22.308,60

Subministrament i muntatge de bomba centrifuga submergible verti-
cal de la casa SULZER model XPF200J-CB1.3-PE185/6 EX de 360
m³/h i 12 m.c.a. segons fitxa tècnica de l'annex N, la bomba es fixa-
rà en pedestal de fosa per l'acoplament automàtic de la bomba
amb sortida DN200 i colze de 90º, amb tub guia fixat superiorment
en la mateixa canonada d'impulsió

2,00 11.154,30

CAL.INOX01 u Subministrament i muntatge caldereria per impulsió DN250, canonada i
accessoris AISI-316L, unions sol. i brides boges al

4.882,88

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de canonada d'impulsió de DN250 des de les bombes situades
dins el pou de bombament fins al filtre d'escala segons plànols,
aquesta canonada estarà formada per a dues part. 
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=254 mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques de 204 a 254 mm de
diàmetre, colzes 90º de Øe =254 mm i l'anell de Øe=204 mm) se-
ràn de gamma de milimètrica de 2 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN200 o DN250  i les valones d'acer inox. AISI-316L solda-
des a taller en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els
plànols, per tal de collar-hi els braços per a la seva suportació

2,00 2.441,44

MCS00115 u Subministrament de contenidor plàstic amb rodes de 1 m³ 577,40

Subministrament de contenidor de polietilè d'alta densitat amb pro-
tecció als raigs ultravioleta de color verd amb 4 rodes, amb una ca-
pacitat de 1 m³ i amb els elements per poder ser elevat i buidat en
camió

2,00 288,70

09-FIL.ESC u Subministrament i muntatge de filtre d'escala 2 mm de la casa ESTRUAGUA
amb cargol transportador

17.601,08

Subminstrament i muntatge de filtre d'escala automàtic autonete-
jant model Ts-01 de la casa ESTRUAGUA per la filtració de particu-
les a l'entrada de la línia de tractament per un cabal de 375 m³/h i
una llum de pas de 2 mm segons fitxa tècnica de l'annex N amb es-
tructura metàl·lica d'acer inox. AISI-304 amb un cargol transporador
per portar els residus retinguts fins a un contenidor totalment ins-
tal·lat, l'equip es col·locarà en el canal d'entrada de 60 cm d'ampla-
da i una produnditat total de 1 m amb un inclinació de 75º. S'in-
clouen tots els elements i accessoris necessaris per a la seva fixa-
ció que seràn metàl·lics d'acer inox. AISI-304, així com el transport
fins a l'obra, la decàrrega i la seva instal·lació

1,00 17.601,08
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GJMBZ250 u Subministrament i muntatge cabalimetre electromagètic DN250 tipus
PROMAG50, PN10, 4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides

6.296,62

Subministrament i muntatge de cabalimetre electomagnètic DN250
PN10 amb sortida 4-20 mA, tipus PROline PROMAG 50W de la ca-
sa ENDRESS-HAUSER, col·locat entre brides DIN amb cargols i fe-
melles hexagonal d'acer inox. AISI-316L DIN-933 i DIN-934 respec-
tivament

2,00 3.148,31

G442Z001 u Suportació p.caldereria acer S275JR, treb.taller+galv., col.obra carg. 616,59

Partida integre per a la formació, subministrament i col·locació a
obra de suportació metàl·lica segons plànols, d'acer S275JR,  tre-
ballat a taller i amb posterior galvanitzat en calent per a la suporta-
ció de canonada d'acer inox. Inclou tots els elements i accessoris
necessàris per a la seva col·locació i els sistemes d'elevació neces-
sàris

9,00 68,51

ED7FZ001 m Tub PVC evacuació, DN=250mm, col·locat vertical 303,59

Subminstrament i col·locació de tub de PVC segons UNE-EN-1453
classe M de 250 mm de diàmetre col·locat verticalment per la for-
mació de baixant des de la sortida del cargol transportador fins al
contenidor de recollida, inclou subministre i col·locació de suporta-
cions d'acer galvanitzat fixades en parament vertical de formigó ar-
mat

7,00 43,37

CAL.INOX15 u Subministrament i muntatge caldereria per impulsió DN300, canonada i
accessoris AISI-316L, unions sol. i brides boges al

1.407,49

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de canonada de DN300 com a sobreiixidor segons plànols,
aquesta canonada estarà formada per a una part. 
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=304 mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (colzes 90º de Øe =304 mm) seràn de gamma de
milimètrica de 2 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN300  i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a ta-
ller en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els
plànols, per tal de collar-hi els braços per a la seva suportació

1,00 1.407,49

TOTAL 02.02...................................................................................... 73.336,96
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CAMBRA DE MESCLA I FLOCULACIÓ02.03

MEA00101 u Subministrament i muntatge d'agitador elèctric, tipus sabre d'hèlix de Ø1.000
mm, de MILTON ROY

6.112,25

Subministrament i muntatge d'agitador elèctric, tipus sabre d'hèlix
de Ø1.000 mm segons fitxa tècnica de l'annex N, model
VRG5105S400 de la casa MILTON ROY amb una longitud de l'eix
de 4 m, l'agitador disposar d'una brida  de 300 mm de diàmetre to-
tal amb 4 forats de Ø18 mm per a la fixació a la placa base de 500
x 500 mm amb 4 forats per a la seva fixació amb tac químic M16
d'acer inoxidable AISI-316 directament en el forjat de formigó armat

1,00 6.112,25

MEA00102 u Subminstrament i muntatge d'agitador elèctric, tipus sabre d'hèlix de Ø2.000
mm, de MILTON ROY

6.438,43

Subministrament i muntatge d'agitador elèctric, tipus sabre d'hèlix
de Ø2.000 mm segons fitxa tècnica de l'annex N, model
FRF0203S350 de la casa MILTON ROY amb una longitud de l'eix
de 5,70 m, l'agitador disposar d'una brida de 215 mm de diàmetre
total amb 4 forats de Ø18 mm per a la fixació a la placa base de
350 x 350 mm amb 4 forats per a la seva fixació amb tac químic
M16 d'acer inoxidable AISI-316 directament en el forjat de formigó
armat

1,00 6.438,43

CV100B316 u Subministrament i muntatge comporta mural 1.000x1.000 amb torreta i acc. m.
volant

5.800,56

Subministrament i muntatge de comporta mural de 1.000 mm d'am-
plada i 1.000 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant
amb torreta per l'obsturació de finestra de 1.000 x 1.000 mm, fixada
a paret vertical amb una alçada des del terra fins al fons del canal
de 2,30 m. La comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant elas-
tòmer d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AI-
SI-316L. S'inclouen tots els elements i accessoris de fixació que
també seràn d'acer inox. AISI-316

2,00 2.900,28

GN12Z150 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN150 tanc. elàstic,
de BELGICAST

293,91

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb
volant DN150 PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons
EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN
1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202 amb eix d'acer
inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil
EN-GJS-500-7 (GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanit-
zada amb cautxú EPDM, revestiment interior i exterior epoxi de 250
micas com mínim aplicada electroestaticament,  inclou subministra-
ment de les juntes estanques i la cargoleria per la fixació de la vàl-
vula amb cargols DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer
inoxidable AISI-316L

1,00 293,91

TOTAL 02.03...................................................................................... 18.645,15
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DECANTADOR LAMEL·LAR02.04

CV100B316 u Subministrament i muntatge comporta mural 1.000x1.000 amb torreta i acc. m.
volant

2.900,28

Subministrament i muntatge de comporta mural de 1.000 mm d'am-
plada i 1.000 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant
amb torreta per l'obsturació de finestra de 1.000 x 1.000 mm, fixada
a paret vertical amb una alçada des del terra fins al fons del canal
de 2,30 m. La comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant elas-
tòmer d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AI-
SI-316L. S'inclouen tots els elements i accessoris de fixació que
també seràn d'acer inox. AISI-316

1,00 2.900,28

CM050B316 u Subministrament i muntatge comporta mural 500X500 amb torreta i acc. m.
volant

2.480,48

Subministrament i muntatge de comporta mural de 500 mm d'am-
plada i 500 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant
amb torreta per l'obsturació de tub d'acer inox. Ø400, fixada a paret
vertical amb una alçada des del terra fins al fons del canal de 2,30
m. La comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer
d'EPDM, essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-316.
S'inclouen tots els elements i accessoris de fixació que també se-
ràn d'acer inox. AISI-316

2,00 1.240,24

12-PO.RAS u Subministrament i muntatge de pont mecànic rascador Ø6,5 m, AISI-304,
ESTRUAGUA o eq.

14.692,10

Subministrament i muntatge de conjunt de pont motoritzat amb ras-
quets segons fitxa tècnica número 12 de l'annex 8, de 6,5 m de dià-
metre total i una altura útil de 3,30 m en la zona d'espessiment de
la casa ESTRUAGUA o equivalent, tot ell fabricat amb acer inox. AI-
SI-304. El pont disposarà de 2 braços perimetrals per fer l'escom-
brat de fons amb 2 rasquets en cada braç disposats tipus espina
de peix, les pales dels rasquets seràn d'EPDM i d'un rascador per
la zona de fangs de les mateixes caracteristiques, inclou subminis-
trament i col·locació de campana circular d'acer inox. AISI-316L de
Ø600 i de tub de DN400 d'acer inox. AISI-316L per a comunicar la
campana amb la sortida de la cambra de floculació 

1,00 14.692,10

13-LAM.PVC u Subministrament i muntatge de conjunt de lamel·les de PVC 18.589,44

Subministrament i muntatge del conjunt de lamel·les de PVC for-
mat per a dues unitats de 6.500 mm de llargada, 2.550 mm d'am-
plada i 1.500 mm d'alçada i 60º d'inclinació, model FS41.50 de la
casa ECOTEC. Cadascun dels blocs de lamel·les es suportaràn
mitjançant uns perfils de poliester reforçats amb fibra de vidre fixats
en els murs de formigó del propi decantador mitjançant anclatges
químics d'acer inox. AISI304. Inclou transport des de fàbrica fins a
l'obra, descàrrega i col·locació dins el decantador.

2,00 9.294,72

CAL.INOX02 u Subministrament i muntatge caldereria per by-pass DN400, canonada i
accessoris AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

7.779,61

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de by-pass de DN400 des del canal d'entrada al decantador fins
al col·lector d'entrada als filtres de sorra segons plànol, aquest
col·lector estarà format per a tres parts
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=406,4 mm i 3 mm d'espessor.
- Els colzes 90º seràn d'acer inox. AISI-316L de Øe =406 mm de 3
mm d'espessor i 600 mm de radi d'acer AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

1,00 7.779,61

GN42Z400 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400, tipus WAFER, de
BELGICAST

1.020,07

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400 PN10, ti-
pus WAFER de la casa BELGICAST segons UNE-EN-593, amb
cos de fosa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable
AISI-431, junta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer ino-
xidable AISI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras
com a mínim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 car-

1,00 1.020,07
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gols de fixació, tots ells d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de
varilles roscades M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, fe-
melles hexagonals DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estan-
queïtat

CAL.INOX03 u Subministrament i muntatge de col·lector sortida decantador Ø400,
tub+accessoris AISI-316L, unio. soldades i brides bojes al.

3.984,82

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de col·lector de DN400 des del canal de sortida del decantador
fins al col·lector d'entrada al filtres de sorra segons plànol
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=406,4 mm i 3 mm d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques de 506 a 406 mm de
diàmetre, colzes 90º de Øe=406,4 mm, tes iguals de Øe=406 mm)
seràn de gamma de milimètrica de 3 mm de gruix.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

1,00 3.984,82

29-BOM.FAN u Bomba cambra seca aspiració fangs decantador p. 34 m³/h i 1 m.c.a. de SULZER 5.701,22

Subministrament i muntatge de bomba centrífuga autoaspirant
col·locada horitzontalment de 134 m³/h de cabal i 1 m d'altura ma-
nomètrica, model XPF80C-VX.6-PE15/4-D01*10 de la casa SUL-
ZER segons fitxa tècnica de l'annex N, muntat dins d'arqueta regis-
trable i amb les connexions a les canonades d'aspiració i impulsió

2,00 2.850,61

GN12Z080 u Subminstrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN80 tanc. elàstic, de
BELGICAST

614,36

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb
volant DN80 PN10-16, model BV-05-07 de BELGICAST segons
EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN
1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202 amb eix d'acer
inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil
EN-GJS-500-7 (GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanit-
zada amb cautxú EPDM, revestiment interior i exterior epoxi de 250
micas com mínim aplicada electroestaticament,  inclou subministra-
ment de les juntes estanques i la cargoleria per la fixació de la vàl-
vula amb cargols DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer
inoxidable AISI-316L

4,00 153,59

GN85Z080 u Subministrament i muntatge de vàlvula retenció bola DN80, de BELGICAST 286,60

Subministrament i muntatge de vàlvula de retenció de bola DN80
PN10, model BV-05-38 de BELGICAST, amb unió mitjançant brides
F6 segons UNE-EN-558-1, orificies segons UNE-EN-1092-2, reco-
manat per a aigües residuals amb coll de fosa dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), bolad'alumini vulcanitzada en NBR, recobriment de pin-
tura epoxi de 150 micas d'espessor mínim aplicada electroestatica-
ment, probada hidraulicament segons UNE-EN-1074 i EN-12266.
Inclou el subministrament de les juntes estanques i la cargolerai
per la fixació de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i feme-
lles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

2,00 143,30

TUBINOX200 ml Subministrament i muntatge tub inox. AISI-316L Øe=204 e=2 mm mili 5.242,02

Subministrament i col·locació de tub d'acer inoxidable AISI-316L de
Ø204 mm i 2 mm d'espessor, gama milimètric, perforat superior-
ment amb orificis 35 mm de diàmetre separats 20 cm

42,00 124,81

CAL.INOX04 u Subministrament i muntatge col·lector per bombes asp.fangs DN80, canonada i
accessoris AISI-316L, unions sol. i brides boges al

509,93

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de col·lector d'entrada i de sortida de les bombes d'aspiració,
DN80, per a la col·locació de la valvuleria, la unió de les dues cano-
nades d'impulsió i la derivació de la canonada d'entrada a cada
bomba segons plànol
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=84 mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (, colzes 90º de Øe=84 mm, tes iguals de Øe=84
mm) seràn de gamma de milimètrica de 2 mm de gruix.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642

1,00 509,93
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PN-10, DN80 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Les unions per la formació dels canvis de material entre tub d'A-
CER INOX. i PEAD PE-100, s'utilitzarà pel costat de PEAD brida bo-
ja d'alumini DIN-2223 PN-10 
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

G442512C kg Acer
S275JR,p/ancor.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+galv.,col.obra
carg.

6,99

Partida integre per al subministrament i col·locació a obra de supor-
tació metàl·lica, d'acer

3,00 2,33

G442Z001 u Suportació p.caldereria acer S275JR, treb.taller+galv., col.obra carg. 342,55

Partida integre per a la formació, subministrament i col·locació a
obra de suportació metàl·lica segons plànols, d'acer S275JR,  tre-
ballat a taller i amb posterior galvanitzat en calent per a la suporta-
ció de canonada d'acer inox. Inclou tots els elements i accessoris
necessàris per a la seva col·locació i els sistemes d'elevació neces-
sàris

5,00 68,51

TOTAL 02.04...................................................................................... 64.150,47

FILTRES DE SORRA02.05

GN12Z400 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN400 tanc. elàstic,
de BELGICAST

2.574,24

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb
volant DN400 PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons
EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN
1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202 amb eix d'acer
inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil
EN-GJS-500-7 (GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanit-
zada amb cautxú EPDM, revestiment interior i exterior epoxi de 250
micas com mínim aplicada electroestaticament,  inclou subministra-
ment de les juntes estanques i la cargoleria per la fixació de la vàl-
vula amb cargols DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer
inoxidable AISI-316L

1,00 2.574,24

30-FIL.SOR u Modul pref. de filtració de rentat continu cabal 60 m3/h, de SANIFUTUR 221.323,14

Modul prefabricat de filtració amb llit de sorrat de rentat en continu,
model M-1500 de la casa SANIFUTUR per a un cabal de tracta-
ment de 60 m³/h, de 5 m 'alçada, 2,34 m d'amplada i i llargada.
Constuït en poliester reforçat amb figra de vidre i estructura metàl·li-
ca d'acer, amb el nucli intern i el rentador amb acer inoxidable AI-
SI-316, coberta de polister reforçat amb fibra de vidre, quatre regis-
tres superiors, columna de nivell pel control de pressió de rentat
constuït amb acer inox. AISI-316L i la corresponent sorra silícia ta-
llada especial de 1,5 mm. Inclou el transport des de fàbrica fins a
obra i els elements d'elevació per a la descàrrega i la col·locació

6,00 36.887,19

CAL.INOX05 u Subministrament i muntatge col·lector DN400, canonada i accessoris AISI-316L,
unions. sol.,brides boges al. i elast.

11.351,03

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de col·lector d'entrada als filtres de sorra de DN400 des de la
vàlvula papallona del col·lector de sortida del decantador i de
col·lector de sortida dels filtres de sorra de DN400 des dels filtres
fins al col·lector general de sortida segons plànol
- Els tubs, tant d'entrada i sortida als filtres, seràn d'acer inox. AI-
SI-316L, gama milimètrica, de Øe=406,4 mm i 3 mm d'espessor.
- Les derivacions, tant d'entrada i sortida, seràn d'acer inox. AI-
SI-316L, gama milimètrica de Øe=204 mm i 2 mm d'espessor.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els extrens de les derivacions de DN200, tant d'entrada i sortida
als col·lectors, estaràn preparades per la realització d'unions mitjan-
çant maniguet elàstic en les entrades i sortides dels filtres.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.

1,00 11.351,03
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AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

GN42Z400 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400, tipus WAFER, de
BELGICAST

1.020,07

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400 PN10, ti-
pus WAFER de la casa BELGICAST segons UNE-EN-593, amb
cos de fosa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable
AISI-431, junta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer ino-
xidable AISI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras
com a mínim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 car-
gols de fixació, tots ells d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de
varilles roscades M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, fe-
melles hexagonals DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estan-
queïtat

1,00 1.020,07

J.ELAS200 u Juntes elàstiques DN200 acer inox. AISI-316, maniguet nitril-butil 3.085,20

Junta elàstica de 140 mm de llargada d'acer inoxidable qualitat AI-
SI-304, per a unió de canonades de DN200 de diàmetre interior
amb maniguet d'estanqueïtat de nitril, amb una tanca per una pres-
sió de 10 bars de la casa ARPOL

24,00 128,55

J.ELAS050 u Juntes elàstiques DN50 acer inox. AISI-316, maniguet nitril-butil 723,36

Junta elàstica de 75 mm de llargada d'acer inoxidable qualitat AI-
SI-304, per a unió de canonades de DN63 de diàmetre interior amb
maniguet d'estanqueïtat de nitril, amb una tanca per una pressió de
10 bars de la casa ARPOL

12,00 60,28

GN42Z200 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN200, tipus WAFER, de
BELGICAST

1.517,76

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN200 PN10, ti-
pus WAFER segons UNE-EN-593, de la casa BELGICAST, amb
cos de fosa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable
AISI-431, junta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer ino-
xidable AISI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras
com a mínim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 car-
gols de fixació, tots ells d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de
varilles roscades M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, fe-
melles hexagonals DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estan-
queïtat.

6,00 252,96

G442Z001 u Suportació p.caldereria acer S275JR, treb.taller+galv., col.obra carg. 411,06

Partida integre per a la formació, subministrament i col·locació a
obra de suportació metàl·lica segons plànols, d'acer S275JR,  tre-
ballat a taller i amb posterior galvanitzat en calent per a la suporta-
ció de canonada d'acer inox. Inclou tots els elements i accessoris
necessàris per a la seva col·locació i els sistemes d'elevació neces-
sàris

6,00 68,51

CAL.INOX06 u Subministrament i muntatge caldereria purges filtes DN100, canonada i
accessoris AISI-316L, unions. sol.,brides boges al. i elas

1.468,53

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de col·lector per les purgues dels filtres de sorra de DN100 des
de les derivacions de purga de cada filtre de DN50 fins al col·lector
de buidat de DN200 segons plànol
- Els tubs, seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=104 mm i 2 mm d'espessor.
- Les derivacions, seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica
de Øe=50 mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (colzes 90º de Øe =104 mm) seràn de gamma de
milimètrica de 2 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els extrens de les derivacions de DN50, estaràn preparades per
la realització d'unions mitjançant maniguet elàstic en les entrades i
sortides dels filtres.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

1,00 1.468,53

CAL.INOX07 u Subministrament i muntatge caldereria buidat filtes DN200, canonada i
accessoris AISI-316L, unions. sol.,brides boges al.

656,87

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de col·lector de buidat dels filtres de sorra de DN200 segons

1,00 656,87
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plànol
- Els tubs, seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=204 mm i 2 mm d'espessor.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN200 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

GN12Z200 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN200 tanc. elàstic,
de BELGICAST

585,43

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb
volant DN200 PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons
EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN
1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202 amb eix d'acer
inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil
EN-GJS-500-7 (GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanit-
zada amb cautxú EPDM, revestiment interior i exterior epoxi de 250
micas com mínim aplicada electroestaticament,  inclou subministra-
ment de les juntes estanques i la cargoleria per la fixació de la vàl-
vula amb cargols DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer
inoxidable AISI-316

1,00 585,43

EMFS021 u Mesurador de cabal DN100, tipus PROMAG 50W d'ENDRESS-HAUSER o similar 1.876,07

Subministrament de mesurador de cabal magnètic inductiu DN100
tipus PROMAG 50 de la casa ENDRESS HAUSER o similar, embri-
dat

1,00 1.876,07

EMFS025 u Muntatge i posata en marxa dels filtres 20.354,33

Muntatge i posta en marxa dels filtres i equips restants mitjançant
operaris especialitzats, inclou dietes i desplaçaments

1,00 20.354,33

TOTAL 02.05...................................................................................... 266.947,09

CANONADA ENTRADA DIPÒSIT02.06

GJMBZ400 u Subministrament i muntatge cabalimetre electromagètic DN400 tipus
PROMAG50, PN10, 4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides

4.802,23

Subministrament i muntatge de cabalimetre electomagnètic DN400
PN10 amb sortida 4-20 mA, tipus PROline PROMAG 50W de la ca-
sa ENDRESS-HAUSER o similar, col·locat entre brides DIN amb
cargols i femelles hexagonal d'acer inox. AISI-316L DIN-933 i
DIN-934 respectivament.

1,00 4.802,23

CAL.INOX08 u Subministrament i muntatge caldereria a dipòsit DN400, canonada i accessoris
AISI-316L, unions. sol. i brides boges al.

9.601,95

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de canonada d'enllaç de DN400 entre la sortida del col·lector de
sortida dels filtres i el dipòsit d'aigua tractada segons plànol, aquest
col·lector estarà format per a tres parts
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=406,4 mm i 3 mm d'espessor.
- Els colzes 90º seràn d'acer inox. AISI-316L de Øe =406 mm de 3
mm d'espessor i 600 mm de radi d'acer AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

1,00 9.601,95

FFB1L425 m Tub PE 100,DN=400mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

1.227,29

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 400 mm de diàmetre no-
minal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN

13,50 90,91
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12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

02060001 PA Aïllament canonada DN400 resistència elèctrica, fibre de vidre i rec.planxa
alumini

1.400,00

Partida integre per a l'aïllament de la canonada d'acer inoxidable
de DN400 que no està enterrada des de la sortida dels filtres de
sorra mitjançant la col·locació d'un resistència elèctrica, recobri-
ment de tot el tub amb fibra de vidre proteguida un tub de planxa
d'alumini, inclou tant el tram horitzontal com el tram vertical

1,00 1.400,00

TOTAL 02.06...................................................................................... 17.031,47

DIPÒSIT DE PURGUES I RENTATS02.07

27-AGI.HOR Subministrament i muntatge d'agitador elèctric, eix hor. d'hèlix de Ø300, d'ABS
o eq.

5.317,98

Subministrament i muntatge d'agitador elèctric, d'eix horitzontal
amb hèlix Ø300 mm segons fitxa tècnica de l'annex N, model
RW3041-A15/6-EC-D01*10-BO de la casa ABS o equivalent per do-
nar un rendiment circulatori de 0,123 m3/s ,l'agitador va col·locat
amb tub guia d'acer galvanitzat i torn amb cable d'inox.

1,00 5.317,98

28-BOM.SUB Subministrament i muntatge de bomba centrifuga submergible de 60 m³/h i 12
m.c.a. de la casa SULZER

15.734,32

Subministrament i muntatge de bomba centrifuga submergible verti-
cal de la casa SULZER, model XPG100E-CB1.5-PE40/4-D05*10,
de 60 m³/h i 12 m.c.a. segons fitxa tècnica de l'annex N, la bomba
es fixarà en pedestal de fosa per l'acoplament automàtic de la bom-
ba amb sortida DN100 i colze de 90º inclos, amb tub guia fixat su-
periorment en la mateixa canonada d'impulsió també inclòs

2,00 7.867,16

CAL.INOX09 Subministrament i muntatge col·lector bombes DN125, canonada i accessoris
AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

1.443,80

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria DN125, per a
la formació dels tubs d'impulsió i de col·lector d'unió per la col·loca-
ció de la vavuleria segons plànol
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=129 mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (colzes 90º de Øe=129 mm, tes iguals de Øe=129
mm) seràn de gamma de milimètrica de 2 mm de gruix.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN125 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Les unions per la formació dels canvis de material entre tub d'A-
CER INOX. i PEAD PE-100, s'utilitzarà pel costat de PEAD brida bo-
ja d'alumini DIN-2223 PN-10 
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

2,00 721,90

GN12Z125 Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN125 tanc. elàstic,
de BELGICAST

477,62

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb
volant DN125 PN10-16, model BV-05-47, unió amb brida F4 (coll
curt) segons UNE-EN 1092-2 amb eix d'acer inoxidable AISI-316L,
tapa i comporta en fosa dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) amb tanca-
ment elàstic, revestiment interior i exterior epoxi de 250 micas com
mínim, inclou subministrament de les juntes estanques i la cargole-
ria per la fixació de la vàlvula amb cargols DIN-931 i femelles hexa-
gonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

2,00 238,81

GN85Z125 Subministrament i muntatge de vàlvula retenció bola DN125, de BELGICAST 523,88

Subministrament i muntatge de vàlvula de retenció de bola DN125
PN10, model BV-05-38 de BELGICAST, amb unió mitjançant brides
F6 segons UNE-EN-558-1, orificies segons UNE-EN-1092-2, reco-
manat per a aigües residuals amb coll de fosa dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), bolad'alumini vulcanitzada en NBR, recobriment de pin-
tura epoxi de 150 micas d'espessor mínim aplicada electroestatica-
ment, probada hidraulicament segons UNE-EN-1074 i EN-12266.
Inclou el subministrament de les juntes estanques i la cargolerai
per la fixació de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i feme-

2,00 261,94
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lles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

TOTAL 02.07...................................................................................... 23.497,60

EMMAGATZEMATGE DE REACTIUS02.08

02-DIP.10M3 u Subministrament i muntatge dipòsit 10.000 PEAD, de Ø2.000 mm i 3.565 mm
d'altura total, de LINPAC ALLIBERT

8.278,31

Subministrament i muntatge dipòsit 10.000 PEAD, de Ø2.000 mm i
2.375 mm d'altura total de la casa LINPAC ALLIBERT, caracteristi-
ques i accessoris segons segons fitxa tècnica de l'annex N

1,00 8.278,31

03-DIP.12M3 u Subministrament i muntatge dipòsit 12.500 PEAD, de Ø2.000 mm i 4.275 mm
d'altura total, de LINPAC ALLIBERT

9.285,48

Subministrament i muntatge dipòsit 12.500 PEAD, de Ø2.000 mm i
4.275 mm d'altura total de la casa LINPAC ALLIBERT, caracteristi-
ques i accessoris segons fitxa tècnica de l'annex N

1,00 9.285,48

03-CUB.12M3 u Subministrament i muntatge cuba retenció 12.500 PEAD, de Ø2.500 mm i 3.375
mm d'altura total, de LINPAC ALLIBERT

7.534,75

Subministrament i muntatge de cuba de retenció per a dipòsit de
12.500 PEAD, de Ø2.500 mm i 3.750 mm d'altura total de la casa
LINPAC ALLIBERT, caracteristiques i accessoris segons fitxa tècni-
ca de l'annex N

1,00 7.534,75

24-BOM.DOS u Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLICLOR), 60 l/h i
10 bars amb var.freq.

2.300,00

Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLI-
CLOR), configuració 1+1, 60 l/h i 10 bars amb variador de freqüèn-
cia incorporat, gamma PZIG model 1000, inclou subministrament i
col·locació de suport per a bomba d'acer inox.

2,00 1.150,00

25-BOM.DOS u Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLICLOR), 20,4 l/h i
10 bars amb var.freq.

3.150,00

Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLI-
CLOR), configuració 2+1, 20,4 l/h i 10 bars amb variador de fre-
qüència incorporat, gamma PZIG model 300, inclou subministra-
ment i col·locació de suport per a bomba d'acer inox.

3,00 1.050,00

26-BOM.DOS u Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLICLOR), 78 l/h i
10 bars amb var.freq.

2.336,00

Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLI-
CLOR), configuració 1+1, 78 l/h i 10 bars amb variador de freqüèn-
cia incorporat, gamma PZIG model 1.300, inclou subministrament i
col·locació de suport per a bomba d'acer inox.

2,00 1.168,00

TOTAL 02.08...................................................................................... 32.884,54

 Pàgina 45

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

SALA BOMBES I DIPÒSIT AIGUA TRACTADA02.09

01-PONT.GR u Subministrament i muntatge de pont grua monobiga 2 Tn, inclòs carrils de
rodadura

14.498,68

Subministrament i muntatge de pont grua monobiga per una capaci-
tat de càrrega de 2 Tn, una distància entre carrils de rodadura de
13.000 mm, una altura d'elevació de 5,1 m i grup FEM de l'estructu-
ra A3, model 2t CXTS Monoviga 13,00 de la casa KONECRANES o
equivalent segons fitxa tècnica de l'annex N. El polipast serà del
grup FEM M5 (2m) amb dues velocitats d'elevació i dues de transla-
ció amb variador de freqüència, la grua tindrà dues velocitats de
translació amb variador de freqüència. S'inclou el subministrament i
muntatge dels carrils de rodadura de 12.600 mm, que aniràn recol-
zades sobre mènsules de formigó de l'estructura prefabricada del
pròpi edifici, format per perfil laminat en calent tipus HEA-200 i amb
quadrat de rodadura de 50x30 mm

1,00 14.498,68

16-BOM.VER u Subministament i muntatge bomba vertical canya, 25 m3/h i 151 mca, SULZER o
FLOWSERVER

48.086,60

Subministament i muntatge bomba vertical canya, 25 m3/h i 151
mca, SULZER o FLOWSERVER, inclou subministrament de placa
base per fixar en el forjat, connexió de descàrrega, espàrrecs i su-
ports superiors de tub guia segons fitxa tècnica de l'annex N

2,00 24.043,30

17-BOM.VER u Subministament i muntatge bomba vertical canya, 457 m3/h i 96 mca, SULZER o
FLOWSERVER

72.649,04

Subministament i muntatge bomba vertical canya, 457 m3/h i 96
mca, SULZER o FLOWSERVER, inclou subministrament de placa
base per fixar en el forjat, connexió de descàrrega, espàrrecs i su-
ports superiors de tub guia segons fitxa tècnica de l'annex N

2,00 36.324,52

18-BOM.VER u Subministament i muntatge bomba vertical canya, 336 m3/h i 89 mca, SULZER o
FLOWSERVER

51.592,70

Subministament i muntatge bomba vertical canya, 336 m3/h i 89
mca, SULZER o FLOWSERVER, inclou subministrament de placa
base per fixar en el forjat, connexió de descàrrega, espàrrecs i su-
ports superiors de tub guia segons fitxa tècnica de l'annex N

2,00 25.796,35

19-BOM.VER u Subministament i muntatge bomba vertical canya, 266 m3/h i 73 mca, SULZER o
FLOWSERVER

46.607,72

Subministament i muntatge bomba vertical canya, 266 m3/h i 73
mca, SULZER o FLOWSERVER, inclou subministrament de placa
base per fixar en el forjat, connexió de descàrrega, espàrrecs i su-
ports superiors de tub guia segons fitxa tècnica de l'annex N

2,00 23.303,86

20-CAL.200-15 u Subministrament i muntatge calderi antiariet 200 l i 25 bar, de OLAER o eq. 2.835,24

Subministrament i muntatge de calderí antiariet de 200 l de capaci-
tat i pressió màxima de servei de 25 bars segons fitxa tècnica de
l'annex N de la casa OLAER o equivalent, amb brida de connexió
DIN DN100 PN-25, bossa de cautxú butilic qualitat alimentària re-
cambiable, calderí d'acer P-265 GH segons UNE-EN-10028-2:2003
amb una capa anticorrossiva interior d'epoxi de qualitat alimentaria
de 100 micras de gruix i exteriorment amb resina acrílica de 50 mi-
cras RAL 1103. Certificat segons directiva europera 97/23/CE 

1,00 2.835,24

21-CAL.3000-25 u Subministrament i muntatge calderi antiariet 3000 l i 15 bar, de OLAER o eq. 17.753,96

Subministrament i muntatge de calderí antiariet de 3000 l de capaci-
tat i pressió màxima de servei de 15 bars segons fitxa tècnica de
l'annex N de la casa OLAER o equivalent, amb brida de connexió
DIN DN250 PN-16, bossa de cautxú butilic qualitat alimentària re-
cambiable, calderí d'acer P-265 GH segons UNE-EN-10028-2:2003
amb una capa anticorrossiva interior d'epoxi de qualitat alimentaria
de 100 micras de gruix i exteriorment amb resina acrílica de 50 mi-
cras RAL 1103. Certificat segons directiva europera 97/23/CE 

1,00 17.753,96

22-CAL.2000-10 u Subministrament i muntatge calderi antiariet 2000 l i 10 bar, de OLAER o eq. 9.508,94

Subministrament i muntatge de calderí antiariet de 2.000 l de capa-

1,00 9.508,94
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citat i pressió màxima de servei de 10 bars segons fitxa tècnica de
l'annex N de la casa OLAER o equivalent, amb brida de connexió
DIN DN200 PN-10, bossa de cautxú butilic qualitat alimentària re-
cambiable, calderí d'acer P-265 GH segons UNE-EN-10028-2:2003
amb una capa anticorrossiva interior d'epoxi de qualitat alimentaria
de 100 micras de gruix i exteriorment amb resina acrílica de 50 mi-
cras RAL 1103. Certificat segons directiva europera 97/23/CE 

23-CAL.2000-16 u Subministrament i muntatge calderi antiariet 2000 l i 16 bar, de OLAER o eq. 10.269,06

Subministrament i muntatge de calderí antiariet de 2.000 l de capa-
citat i pressió màxima de servei de 16 bars segons fitxa tècnica de
l'annex N de la casa OLAER o equivalent, amb brida de connexió
DIN DN200 PN-16, bossa de cautxú butilic qualitat alimentària re-
cambiable, calderí d'acer P-265 GH segons UNE-EN-10028-2:2003
amb una capa anticorrossiva interior d'epoxi de qualitat alimentaria
de 100 micras de gruix i exteriorment amb resina acrílica de 50 mi-
cras RAL 1103. Certificat segons directiva europera 97/23/CE 

1,00 10.269,06

GN83Z100 u Subministrament i muntatge vàlvula retenció DN100 PN-16, tipus CLASAR, de
BELGICAST entre brides

794,38

Subministrament i muntatge vàlvula de retenció DN100 PN-16, ti-
pus CLASAR de la casa BELGICAST muntada entre brides, amb
cos aigües amunt i aigües avall de fundició nodual EN-GJS-400-15,
disc axial de poliuretà, molla d'acer inoxidable, junta tòrica de nitril. 
Inclou el subministrament de les juntes estanques i la cargolerai
per la fixació de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i feme-
lles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

2,00 397,19

GN83Z350 u Subministrament i muntatge vàlvula retenció DN350 PN-16, tipus CLASAR, de
BELGICAST entre brides

6.199,68

Subministrament i muntatge vàlvula de retenció DN350 PN-16, ti-
pus CLASAR de la casa BELGICAST muntada entre brides, amb
cos aigües amunt i aigües avall de fundició nodual EN-GJS-400-15,
disc axial de poliuretà, molla d'acer inoxidable, junta tòrica de nitril. 
Inclou el subministrament de les juntes estanques i la cargolerai
per la fixació de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i feme-
lles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

2,00 3.099,84

GN83Z400 u Subministrament i muntatge vàlvula retenció DN400 PN-16, tipus CLASAR, de
BELGICAST entre brides

15.948,60

Subministrament i muntatge vàlvula de retenció DN400 PN-16, ti-
pus CLASAR de la casa BELGICAST muntada entre brides, amb
cos aigües amunt i aigües avall de fundició nodual EN-GJS-400-15,
disc axial de poliuretà, molla d'acer inoxidable, junta tòrica de nitril. 
Inclou el subministrament de les juntes estanques i la cargolerai
per la fixació de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i feme-
lles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

4,00 3.987,15

GN42Z100 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN100, tipus WAFER, de
BELGICAST

235,36

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN100 PN10, ti-
pus WAFER segons UNE-EN-593, de la casa BELGICAST, amb
cos de fosa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable
AISI-431, junta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer ino-
xidable AISI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras
com a mínim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 car-
gols de fixació, tots ells d'acer inox. AISI-316, formats a partir de va-
rilles roscades M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, feme-
lles hexagonals DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estanqueï-
tat

2,00 117,68

GN42Z350 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN350, tipus WAFER, de
BELGICAST

1.659,56

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN350 PN10, ti-
pus WAFER segons UNE-EN-593, de la casa BELGICAST, amb
cos de fosa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable
AISI-431, junta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer ino-
xidable AISI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras
com a mínim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 car-
gols de fixació, tots ells d'acer inox. AISI-316, formats a partir de va-
rilles roscades M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, feme-
lles hexagonals DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estanqueï-

2,00 829,78

 Pàgina 47

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

tat

GN42Z400 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400, tipus WAFER, de
BELGICAST

4.080,28

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400 PN10, ti-
pus WAFER de la casa BELGICAST segons UNE-EN-593, amb
cos de fosa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable
AISI-431, junta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer ino-
xidable AISI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras
com a mínim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 car-
gols de fixació, tots ells d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de
varilles roscades M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, fe-
melles hexagonals DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estan-
queïtat

4,00 1.020,07

GNZ1Z100 u Subministrament i muntatge carret telescòpic DN100 PN-16, inox. de
BELGICAST

651,54

Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge
amb brides DN100 i PN-16, model BC-06-11 de la casa BELGI-
CAST, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable AISI-316L,
junt d'estanquitat d'etilè propilè (EPDM), revestiment de resina epo-
xi (150 micres).  Inclou el subministrament de les juntes estanques
i la cargolerai per la fixació de la vàlvula amb cargols hexagonals
DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L

3,00 217,18

GNZ1Z350 u Subministrament i muntatge carret telescòpic DN350 PN-16, inox. de
BELGICAST

2.580,51

Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge
amb brides DN350 i PN-16, model BC-06-11 de la casa BELGI-
CAST amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable AISI-316L, junt
d'estanquitat d'etilè propilè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres).  Inclou el subministrament de les juntes estanques i
la cargolerai per la fixació de la vàlvula amb cargols hexagonals
DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L

3,00 860,17

GNZ1Z400 u Subministrament i muntatge carret telescòpic DN400 PN-16, inox. de
BELGICAST

6.006,90

Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge
amb brides DN400 i PN-16, model BC-06-11 de la casa BELGI-
CAST amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable AISI-316L, junt
d'estanquitat d'etilè propilè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres).  Inclou el subministrament de les juntes estanques i
la cargolerai per la fixació de la vàlvula amb cargols hexagonals
DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L

6,00 1.001,15

CAL.INOX10 u Subministrament i muntatge caldereria DN100 impulsió 1 - Orís, canonades i
acc. AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

1.026,41

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de col·lector i tubs d'impulsió de DN100 des de les bombes ver-
ticals fins a la connexió amb la canonada general de fosa dúctil se-
gons plànols
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=104 mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques i colzes 90º de Øe =104
mm) seràn de gamma de milimètrica de 2 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN100 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els
plànols, per a la seva suportació.

1,00 1.026,41

CAL.INOX11 u Subministrament i muntatge caldereria DN400 impulsió 2 - Voltreganès,
canonades i acc. AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

10.366,95

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de col·lector i tubs d'impulsió de DN400 des de les bombes ver-
ticals fins a la connexió amb la canonada general de fosa dúctil se-
gons plànols
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=406 mm i 3 mm d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques i colzes 90º de Øe =406
mm) seràn de gamma de milimètrica de 3 mm de gruix AISI-316L.

1,00 10.366,95
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- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els
plànols, per a la seva suportació.

CAL.INOX12 u Subministrament i muntatge caldereria DN350 impulsió 3 - Torelló S, canonades
i acc. AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

8.271,66

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de col·lector i tubs d'impulsió de DN350 des de les bombes ver-
ticals fins a la connexió amb la canonada general de fosa dúctil se-
gons plànols
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=355 mm i 3 mm d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques i colzes 90º de Øe =355
mm) seràn de gamma de milimètrica de 3 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN350 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els
plànols, per a la seva suportació.

1,00 8.271,66

CAL.INOX13 u Subministrament i muntatge caldereria DN400 impulsió 4 - Torelló N, canonades
i acc. AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

11.201,15

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la forma-
ció de col·lector i tubs d'impulsió de DN400 des de les bombes ver-
ticals fins a la connexió amb la canonada general de fosa dúctil se-
gons plànols
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=406 mm i 3 mm d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques i colzes 90º de Øe =406
mm) seràn de gamma de milimètrica de 3 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox.
AISI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els
plànols, per a la seva suportació.

1,00 11.201,15

GN12Z100X u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN100 tanc. elàstic,
de BELGICAST

186,16

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb
volant DN100 PN25, model BV-05-47 de BELGICAST, unió amb bri-
da F4 (coll curt) segons UNE-EN 1092-2 amb eix d'acer inoxidable
AISI-316L, tapa i comporta en fosa dúctil EN-GJS-500 (GGG-50)
amb tancament elàstic, revestiment interior i exterior epoxi de 250
micas com mínim, inclou subministrament de les juntes estanques i
la cargoleria per la fixació de la vàlvula amb cargols DIN-931 i feme-
lles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L

1,00 186,16

GN12Z200 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN200 tanc. elàstic,
de BELGICAST

1.170,86

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb
volant DN200 PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons
EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN
1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202 amb eix d'acer
inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil
EN-GJS-500-7 (GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanit-
zada amb cautxú EPDM, revestiment interior i exterior epoxi de 250
micas com mínim aplicada electroestaticament,  inclou subministra-
ment de les juntes estanques i la cargoleria per la fixació de la vàl-
vula amb cargols DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer
inoxidable AISI-316

2,00 585,43
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GN12Z250 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN250 tanc. elàstic,
de BELGICAST

859,63

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb
volant DN250 PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST, unió amb
brida F4 (coll curt) segons UNE-EN 1092-2 amb eix d'acer inoxida-
ble AISI-316L, tapa i comporta en fosa dúctil EN-GJS-500
(GGG-50) amb tancament elàstic, revestiment interior i exterior epo-
xi de 250 micas com mínim, inclou subministrament de les juntes
estanques i la cargoleria per la fixació de la vàlvula amb cargols
DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

1,00 859,63

GJMBZ400 u Subministrament i muntatge cabalimetre electromagètic DN400 tipus
PROMAG50, PN10, 4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides

9.604,46

Subministrament i muntatge de cabalimetre electomagnètic DN400
PN10 amb sortida 4-20 mA, tipus PROline PROMAG 50W de la ca-
sa ENDRESS-HAUSER o similar, col·locat entre brides DIN amb
cargols i femelles hexagonal d'acer inox. AISI-316L DIN-933 i
DIN-934 respectivament.

2,00 4.802,23

GJMBZ350 u Subministrament i muntatge cabalimetre electromagètic DN350 tipus
PROMAG50, PN10, 4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides

4.410,79

Subministrament i muntatge de cabalimetre electomagnètic DN350
PN10 amb sortida 4-20 mA, tipus PROline PROMAG 50W de la ca-
sa ENDRESS-HAUSER o similar, col·locat entre brides DIN amb
cargols i femelles hexagonal d'acer inox. AISI-316L DIN-933 i
DIN-934 respectivament.

1,00 4.410,79

GJMBZ100 u Subministrament i muntatge cabalimetre electromagètic DN100 tipus
PROMAG50, PN10, 4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides

1.876,07

Subministrament i muntatge de cabalimetre electomagnètic DN100
PN10 amb sortida 4-20 mA, tipus PROline PROMAG 50W de la ca-
sa ENDRESS-HAUSER o similar, col·locat entre brides DIN amb
cargols i femelles hexagonal d'acer inox. AISI-316L DIN-933 i
DIN-934 respectivament.

1,00 1.876,07

120081007 u Safates xapa cer inox. AISI-304 recollida pèrdues bombes, col·locada en base i
connectat a desaigua

743,76

Partida integre pel subministrament i col·locació de safata de xapa
d'acer inoxidable AISI-304 per a la recollida de possibles vessa-
ment de les bombes, inclou la connexió en tub de PVC Ø40

8,00 92,97

TOTAL 02.09...................................................................................... 361.676,65

TOTAL 02 .................................................................................................................................................... 866.376,69
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03 INSTAL·LACIONS

ELECTRICITAT AT03.01

12008104 u Assessorament de companyia Endesa Energia S.A. 76.346,65

Assessorament de companyia Endesa Energia SA per la realització
del subministrament de potència elèctrica de 451 KW, en alta ten-
sió, des de la línia elèctrica existent fins el CT de la propietat, que
inclou: conversions, cablejat, cel·les de línia, telecomandaments,
mà d'obra, obra civil, aparellatge, drets de connexió, permisos, pro-
jectes i direccions tècniques

1,00 76.346,65

3265UQE2 Centre de transformació 36.795,82

Subministrament  i muntatge de centre de transformació prefabricat
de superfície de formigó de contrucció monobloc de tipus PFU-5 o
similar, de dimensions exteriors 6080 mm (llargada), 2380mm (am-
plada), 2780 mm (alçada), enllumenat, les dues portes de compa-
nyia-abonat, malla de separació amb porta entre companyia-abonat
i porta de comptadors, subministre, transport i descarrega en assen-
tament existent d'obra civil no inclosa.

Transformador de 630 KVA a 25/0.42 KV, refrigerat de oli segons
normativa, per interior, equipat amb relé bucholz, subministre i
col.locació en centre prefabricat amb accès directe a nivell de car-
rer.

El centre estarà format per cel.la de remontada de barres del tipus
CMR-3, sistema modular Vn=25 kv, amb un embarrat de 630A/20
KA, amb tres detectors capacitius de presencia de tensió, sense
calbes, amb borns i pasatapes, suministrament i colocació en prefa-
bricat de formigo, 

Cel.la de mesura CMM-36L2 amb aïllament 36 KV, sistema modula
de Vn=25 kv, ln=630 A, segons normes de Fecsa Endesa, on s'in-
clou 3TI, 3TT, i pont d'interconexió a cel.la d'interruptor automàtic
de 3(1x150mm2) de secció Cu, subministremanet i col.locació en
centre amb accès directe a nivell de carrer.

Cel.la de protecció del transformador per roptofusible CMP-F-36L2
amb tall i aïllament integre en SF6, interruptor rotatiu III amb cone-
xió-seccionament-posta a terra, sistema modular de Vn=25 KV, se-
gons normativa de Fecsa Endesa, amb comandament manual tipus
BR, amb bobina de desconexió, inclou tres captadors capacitius, 3
borns i tres fusibles de MT, subministre i col.locació en centre de
transformació  amb accès directe al carrer.

Cel.la de protecció general amb interruptor automàtic tipus
CMP-V-36L2, aïllament íntegre en SF6, seccionador trifàsic amb co-
nexió, secconament, posta a terra, interruptor en biut, segons nor-
mativa de Fecsa Endesa, amb comandament manual tipus AV,
amb relé i amb tres TI 300/1 i tres captadors capacitius i tres termi-
nacions interiors endollables.

Presa de terra exterior per el neutre del centre de transformació, in-
clou 6 piquetes de 2 m, 6 grapes unio piqueta-cable Cu-Nu, cable
aïllat de 1x50 RV 0.6/1kv  mm de secció per portar la presa de terra
a 15 m mínim de distància del CT i cable CU-Nu  de 1x50 mm de
secció entre piquetes, subministre i colocació en rasa existent, in-
closa obra civil. Terres interiors del CT per un transformador, inclou
dos ponts de comprobació de terra, calbe de coure despullat de
1x50mm de secció i cable Rv 1x50mm suministrat i col.locat a pa-
ret.

Presa de terra exterior per ferratges per el centre de transformació
prefabricat, inclou 6 piquetes de 2 m, 6 grapes unio piqueta-cable
Cu-Nu, i anell de  Cu Nu 1x50  mm de secció, subministre i col.loca-
ció en rasa existent.

Quadre de doble aïllament per ubicació de comptador preparat per

1,00 36.795,82
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modem i tarificador, inclosos, amb regleta de verificació, base shuc-
ko i direfencial suministrat, calbejat fins a la cel.la de mesura i
col.locat adosat a la paret interior del CT.

Material de seguretat del Centre de Mesura en alta, inclou 1 ban-
queta aïllant, 1 parell de guants aïllant, 1 placa de primers auxilis, 1
placa instruccions, 1 placa de numeració del CT, 1 placa de perill
de mort i 1 extintor manual de pols ABC suministrat i col.locat.

Ponts de MT entre Cel.les i entre cel.la i transformador  inclos els
terminals. Ponts de baixa tensió entre Transformador i la caixa de
Protecció de Baixa tensió.

Caixa de Protecció de magnetotèrmic de 1000 Ampers i Magneto-
tèrmic, tot inclòs.

TOTAL 03.01...................................................................................... 113.142,47

ELECTRICITAT BT03.02

QUADRES20.02.01

EG15U874 u Partida alçada de quadre general segons esquema 119.768,55

Subministrament i Muntatge de Quadre General  de Distribució i
Protecció, marca LEGRAND, ABB i/o MERLIN GERIN, inclòs Arma-
ri metàl·lic, tapes, rails, portes, platines, borns de connexió, inter-
ruptors magnetotèrmics, diferencials,  elemenst de maniobra, sec-
cionadors, contectors i connexionat, segons esquema unfiliar  de
potència adjunt. correctament etiquetat i amb una previsió d'amplia-
ció del 40%, muntat superficialment, també s'inclou el control i la
maniobra de les electrobombes, els variadors de frequencia se-
gons esquema per una potència de 4 bombes de 22 KW, 4 bombes
de 132 KW, amb els corresponents contactors i relés  tèrmics de
protecció contra sobrecàrregues, relés auxiliars per comandament
per control remot i en funció de variables físiques; voltímetre i am-
perímetre per cada bomba, protecció per relé electrònic contra arri-
bada incorrecte de tensió o desequilibri de fases, protecció contra
desencebat del relé de control de potència a cada motor, temporit-
zador de retard a la conexió per evitar maniobres massa seguides
per interrupcions momentànies repetides, compta-hores i comp-
ta-impulsos per cada bomba, làmpades de senyalització lluminosa
del funcionament normal de cada element, i si s'atura estan conec-
tat, senyalització de quin automatisme o protecció l'ha provocat,
magnetotèrmic per proiteguir el circuit que surt del quadre, base de
fusibles, borns, pulsadors, i fils.

1,00 119.768,55

EG14U001 u Partida alçada subquadre oficina segons esquema 1.355,88

Subministrament i Muntatge de Subquadre de Distribució i Protec-
ció d'oficina, marca LEGRAND, ABB i/o MERLIN GERIN, inclòs Ar-
mari metàl·lic, tapes, rails, portes, platines, borns de connexió, inter-
ruptors magnetotèrmics, diferencials, seccionadors, contectors i
connexionat, segons esquema unfiliar adjunt. correctament etique-
tat i amb una previsió d'ampliació del 40%, muntat superficialment

1,00 1.355,88

EG16U000 u Quadres d'endolls tipus CETAC T-15 354,68

subministrament i muntatge de quadre d'endolls tipus CETAC T-15,
inclòs caixa, 2 endolls 16A, IV, 2 endolls 16A II, proteccions incor-
porades en caixa , connexionat interior, part proporcional de cable-
jat i canalització fins a quadre general, suportació i tot inclòs.

2,00 177,34

TOTAL 20.02.01................................................................................. 121.479,11
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CANALITZACIONS I CABLEJAT20.02.02

EG2A1702 m Canal PVC rígid,lateral llis,40x110mm,+ separador,munt.superf. 231,00

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x110 mm amb se-
parador i muntada superficialment

20,00 11,55

EG2DU988 m Safata reixa acer galv.calent,60mmx100mm,col.s 1.438,56

Subministrament  i muntatge de safata metàl.lica reixa, d'alçària 60
mm i amplària 100 mm, col.locada suspesa de parament horitzon-
tal amb elements de suport.

72,00 19,98

EG2HUI77 m Safata reixa acer galv.calent,60mmx200mm,col.s 1.581,20

Subministrament  i muntatge de safata metàl.lica reixa, d'alçària 60
mm i amplària 200 mm, col.locada suspesa de parament horitzon-
tal amb elements de suport.

67,00 23,60

RTRIU678 m Safata elèctrica d'acer inoxidalbe  200x60 866,70

Subministrament i conexió safata amb tapa de PVC  de 100x60

30,00 28,89

EG21H71J m Tub rígid PVC s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=125 1.223,10

Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctri-
ca de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

270,00 4,53

EG21H81J m Tub rígid PVC s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=125 345,00

Subministrament i col.locació de tub rígid de PVC sense halògens,
de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

60,00 5,75

EG22H511 m Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=16mmbaixa emissió fums,2 65,80

Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàme-
tre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió
de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

70,00 0,94

EG22H711 m Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,2 87,60

Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàme-
tre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió
de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

60,00 1,46

GG3191G4 m Cable 0,6/1 kV RV-XZ1 AS , 1x240mm2,col.tub 12.398,40

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-XZ1-AS de baixa emissió de fums i lliure d'halo-
gens, unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub

540,00 22,96

KGH4U862 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x150mm2,col.tub 4.442,10

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb cober-
ta del cable de PVC, col·locat en tub

402,00 11,05

GG3191C4 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x95mm2,col.tub 1.437,82

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb cober-
ta del cable de PVC, col·locat en tub

134,00 10,73

GG319174 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x16mm2,col.tub 3.164,00

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb cober-
ta del cable de PVC, col·locat en tub

700,00 4,52

KG31U010 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x10mm2,col.tub 531,30

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 5 x 10 mm2, amb cober-
ta del cable de PVC, col·locat en tub

110,00 4,83

KG31U011 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x6mm2,col.tub 562,80

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de PVC, col·locat en tub

120,00 4,69
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KG31U013 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x2.5mm2,col.tub 3.420,00

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb cober-
ta del cable de PVC, col·locat en tub

1200,00 2,85

KGH3U47 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x1.5mm2,col.tub 366,21

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 5 x 1.5 mm2, amb cober-
ta del cable de PVC, col·locat en tub

117,00 3,13

KGRTYU66 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x6 mm2,col.tub 60,60

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta
del cable de PVC, col·locat en tub

20,00 3,03

KGOUR675 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x4 mm2,col.tub 47,04

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta
del cable de PVC, col·locat en tub

16,00 2,94

KG31U026 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2.5mm2,col.tub 1.113,50

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb cober-
ta del cable de PVC, col·locat en tub

425,00 2,62

KG31U027 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x1.5mm2,col.tub 971,28

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb cober-
ta del cable de PVC, col·locat en tub

456,00 2,13

EG151211 u Caixa deriv.plàstic,80x80mm,prot.IP-40,encastada 49,90

Caixa de derivació quadrada de plàstic,  de 80x80 mm, amb grau
de protecció IP-40, encastada

10,00 4,99

EG151822 u Caixa deriv.plàstic,120x120mm,prot.IP-54,munt.superf. 715,50

Caixa de derivació quadrada de plàstic,  de 120x120 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada superficialment

50,00 14,31

RTUOO23 m Safata Unex amb tapa de  PVC 200x60 1.913,40

Subministrament i muntatge de Safata Unex amb tapa de PVC de
200x60 de color gris Ral 7035

60,00 31,89

TRIUT999 m Safata Unex amb tapa de  PVC 100x60 1.793,40

Subministrament i muntatge de Safata Unex amb tapa de PVC de
100x60 de color gris Ral 7035

60,00 29,89

FHC10010 u Conversió aero-subterrania 656,16

Subministrament i formacio de conversió de línia aèria-subterrània,
formada per un tub d'acer galvanitzat 2'' , cimentació, capautxó de
tancament, elements de fixació, mà d'obra d'instalació i material,
completametn instalat, inclos conexionat a xarxa de terres.

8,00 82,02

TOTAL 20.02.02................................................................................. 39.482,37
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ENLLUMENAT INTERIOR20.02.03

EHYIU4445 u Llumenera industrial simèt.extensiv.Halugenurs Metalics 250W,oberta,suspesa 582,40

Subministrament  i muntatge de Llumenera industrial amb distribu-
ció simètrica extensiva i làmpada vapor de sodi a pressió alta  de
250 W  de xapa d'alumini anoditzat, oberta, suspesa, amb tots els
accessoris inclosos i comprovat el seu funcionament.

4,00 145,60

EH213A28 u Llumenera xassís planx.acer
esmalt.+lamel.met.,T26/G13,(4x18W),reac.electronica,instal.encast.cel ras
escai.llisa

591,35

Subministrament i muntatge de Llumenera decorativa amb xassís
de planxa d'acer esmaltat i amb difusor de lamel·les metàl·liques,
amb 4 tubs (tetratub) de fluorescència T26/G13  de 18W, (4x18W),
amb reactància electronica, instal·lada encastada a cel ras d'escaio-
la llisa, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el seu funcio-
nament.

5,00 118,27

EH6EU000 u Kit emergència per pantalla 58, balast electronica 152,31

Subministrament i muntatge de Kit d'emergència per a làmpades
fluorescents de 58 W, marca DAISALUX mod bec-715 telemanda-
ble o similar, amb balast electrònic i amb carregador-convertidor de
bateria de NiCd, amb possibilitat d'inhibició mitjançant interruptor,
amb 2 nivells de potència, autonomia >1h treballant al nivell alt i ali-
mentant un tub fluorescent estàndar de 58 W, i amb un rendiment
del 52%, col·locat, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el
seu funcionament.

3,00 50,77

EHB1U003 u Llumenera estanca ZALUX Alhama o similar 2x58W 744,66

Subministrament i muntatge de Llumenera marca ZALUX mod. Al-
hama o similar, estanca IP66 amb difusor, 2 fluorescent de
58W/830, rectangular, amb xassís polièster, reactància electronica,
muntada superficialment al sostre amb tots els accessoris inclosos
i comprovat el seu funcionament.

7,00 106,38

EHB1U002 u Llumenera estanca ZALUX Alhama o similar 1x58W 171,68

Subministrament i muntatge de Llumenera marca ZALUX mod. Al-
hama o similar, estanca IP66 amb difusor, 1 fluorescent de
58W/830, rectangular, amb xassís polièster, reactància electronica,
muntada superficialment al sostre amb tots els accessoris inclosos
i comprovat el seu funcionament.

2,00 85,84

EH61U000 u Llumenera emergència/senyalització, DAISALUX o similar  220lúm, combinada 903,54

Subministrament i muntatge de Llumenera DAISALUX o similar d'e-
mergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 8W i 220
lúmens, combinada, de 1 h d'autonomia com a màxim, muntada su-
perficialment/ encastada a la paret, amb tots els accessis inclosos i
comprovat el seu funcionament.

11,00 82,14

KH2DU000 u Downlight ZALUX o similar,2làmp.fluorescent 26W, IP-44 365,32

Subministrament i muntatge de kit downlight compacte amb reflec-
tori i clips de fàcil fixació  i amb grau de protecció mínim IP-44, amb
lluminàries i làmpades i accessoris tot inclos i comprovat el seu fun-
cionament

4,00 91,33

KH2DU001 u Downlight ZALUX o similar,2làmp.fluorescent 26W 638,56

Subministrament i muntatge de kit downlight compacte amb reflec-
tori i clips de fàcil fixació, amb lluminàries i làmpades i accessoris
tot inclos i comprovat el seu funcionament

8,00 79,82

EH2D1110 u Downlight,1làmp.halògena 50W màx.,encast.=130x115mm,reflector
intensiu,col.encast.

288,48

Subministrament i muntatge de Llumenera decorativa tipus down-
light, amb portalàmpades GY 6,35, amb 1 làmpada halògena de 50
W com a màxim i 12 V de tensió d'alimentació, temperatura de co-
lor de 3000 K, dimensions d'encastament de 130 mm de diàmetre i
115 mm de profunditat, amb reflector platejat intensiu, grau de pro-
tecció IP 20 i col·locada encastada, amb tots els accessoris inclo-
sos i comprovat el seu funcionament.

4,00 72,12

EHB21134 u Llumenera estanca,s/reflec.,reix..60-100W,col.superfic.sostre 72,20

Muntatge i subministrament de Llumenera estanca sense reflector
amb reixeta i làmpada  de 60 a 100 W, IP-65 i muntada superficial-
ment al sostre, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el seu

1,00 72,20
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TOTAL 20.02.03................................................................................. 4.510,50

ENLLUMENAT EXTERIOR20.02.04

COIU1565 u Llumenera FDB model Vialia Lira  50 W VSAP 1.528,56

Subministre i muntatge de lluminaria FDB model Vialila Lira 50W
VSAP, amb tot s els accessoris i comprovat el seu funcionament.

11,00 138,96

ZHA11001 u Columna FDB model DONALSON 3,6m 1.585,10

Subministre i muntatge de columna d'acer galvanitzat amb acabat
oxiron negre forja al forn, de 3,6 metres d'alçada, de la casa Fundi-
ció Dúctil Benito, model DONALSON. Amb porta de registre i acces-
soris d'ancoratge galvanitzats i comprovat el seu funcionament.

11,00 144,10

E315U405 m3 Formigó/ancoratge columna fonament, HM-20 c.plàstica 20MM,ca 117,02
Formigó, per a ancoratge de columnes, HM-20/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. In-
clòs col.locació de placa d'ancoratge.

1,38 84,80

FG11U403 ut Conjunt d'accessoris 159,28

Subministrament i muntatge de conjunt d'accessoris format per cai-
xa de connexió, caixa portafussibles i fussibles de 6A.

11,00 14,48

EHUY5466 u Llumenera estanca ZALUX Alhama o similar 2x36W 1.447,60

Subministrament i muntatge de Llumenera marca ZALUX mod. Al-
hama o similar, estanca IP66 amb difusor, 2 fluorescent de
36W/830, rectangular, amb xassís polièster, reactància electronica,
muntada superficialment al sostre, amb tots els accessoris inclosos
i comprovat el seu funcionament.

22,00 65,80

FHN32C71 u Llumenera vials,cubeta plàst.,vap.Na press.alta 150W,preu
alt,tancada,acobl.suport

640,00

Subministrament i muntatge de Llumenera asimètrica per a vials,
amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta  de 150 W,  de preu alt, tancada i acoblada al suport,
amb tots els accessoris inclosos i comprovat el seu funcionament.

4,00 160,00

GHM22301 u Braç mural parabòlica,tub ac.galv.,llarg.=0,4m,fix.plat.+cargol 235,28

Braç mural, de forma parabòlica  de tub d'acer galvanitzat de llargà-
ria 0,4 m, fixat amb platina i cargols

4,00 58,82

EG326706 m Conductor coure UNE H07V-R,1x16mm²,col.tub 33,17

Subministrament i muntatge de Conductor de coure de designació
UNE H07V-R, unipolar de secció 1x16 mm²

16,50 2,01

FHC10010 u Conversió aero-subterrania 82,02

Subministrament i formacio de conversió de línia aèria-subterrània,
formada per un tub d'acer galvanitzat 2'' , cimentació, capautxó de
tancament, elements de fixació, mà d'obra d'instalació i material,
completametn instalat, inclos conexionat a xarxa de terres.

1,00 82,02

FG380902 m Cond.coure nu,1x35mm²,munt.superf. 1.821,06

Subministrament i muntatge de Conductor de coure nu, unipolar de
secció 1x35 mm², inclòs connexions i muntatge

402,00 4,53

EGD1421E ut Piqueta connex.terra acer,estànd.,L=2000mm,d14,6mm,clav.terr. 243,43

Subministrament i muntatge de piqueta de connexió a terra d'acer,
amb recobriment de coure, de 2500 mm de llargària i de 17,3 mm
de diàmetre, clavada a terra. Inclosos accessoris i connexionat

11,00 22,13

FG38U001 m Conductor de coure RV-0,6/1KV de 4x6 mm² 2.176,51

Subministrament i muntatge de Subministrament i muntatge de
Conductor de coure de designació RV 0,6/1 KV, multipolar de 4x6
mm2, instalat dins de tub conductor.

413,00 5,27

KG31U013 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x2.5mm2,col.tub 894,90

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, unipolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb cober-

314,00 2,85
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ta del cable de PVC, col·locat en tub

FG31U003 m Conductor de coure RV-0,6/1KV de 3x2,5 mm² 531,52

Subministrament i muntatge de Conductor de coure de designació 
RV 0,6/1 KV, multipolar de 3x2,5 mm2. 

176,00 3,02

GROU789 u Suport de peu d'acer galvanitzat de 2 metres amb angle de 45 º segons
instruccions

1.361,14

Subministrament i muntatge de suport de peu d'acer galvanitzat de
2 metres amb angle de 45 º segons instruccions, per tal de fixar
fluorescents, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el seu
funcionament.

22,00 61,87

EG21H81J m Tub rígid PVC s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=125 885,50

Subministrament i col.locació de tub rígid de PVC sense halògens,
de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

154,00 5,75

EG151822 u Caixa deriv.plàstic,120x120mm,prot.IP-54,munt.superf. 314,82

Caixa de derivació quadrada de plàstic,  de 120x120 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada superficialment

22,00 14,31

TOTAL 20.02.04................................................................................. 14.056,91

MECANISMES20.02.05

EG731182 u Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10-300s,5-120l 213,60

Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrre-
gues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'ali-
mentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'ac-
tivació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat

4,00 53,40

EG63D15S u Presa correntbipolar+terra lateral,(2P+T),16A250V,a/tapa+caixa
estanca,IP-55,preu alt,munt.superf.

174,40

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protec-
ció IP-55, preu alt, muntada superficialment

16,00 10,90

EG64B176 u Pols. superfície,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu mitjà 38,36

Polsador,  de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla
i làmpada pilot, preu mitjà

4,00 9,59

EG62U879 u Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,superficie 67,48

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb te-
cla, preu alt, superficie

7,00 9,64

EG62U111 u Interruptor commutador,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,superficie 19,66

Interruptor commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, superficie

2,00 9,83

EG62U369 u Interruptor creuament,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,superficie 13,20

Interruptor creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt, superficie

1,00 13,20

EG611031 u Caixa mecanismes,p/1elem.,preu mitjà,encastada 15,10

Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada

10,00 1,51

EG621193 u Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat 19,28

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb te-
cla, preu alt, encastat

2,00 9,64

EG631153 u Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encasta 79,52

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra late-
ral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

8,00 9,94

TOTAL 20.02.05................................................................................. 640,60
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VARIS20.02.06

EGD1421E ut Piqueta connex.terra acer,estànd.,L=2000mm,d14,6mm,clav.terr. 243,43

Subministrament i muntatge de piqueta de connexió a terra d'acer,
amb recobriment de coure, de 2500 mm de llargària i de 17,3 mm
de diàmetre, clavada a terra. Inclosos accessoris i connexionat

11,00 22,13

EGDZ1102 u Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf. 20,77

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de cou-
re, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment

1,00 20,77

GG380907 m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra 1.854,00

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra

150,00 12,36

GG311906 m Conductor 1X35 mm 50,40

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x35 mm2, col.locat en tub (P - 188)

10,00 5,04

EGC51500 u SAI mono.,5kva,10 min.,'on-line' 1.943,18

SAI monofàsic de 5 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un
ondulador estàtic electrònic de 8 kVA de potència, un rectifica-
dor-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass estàtic, by-pass
de manteniment, sistema de control a microprocessador, una bate-
ria d'acumuladors de plom estanca/hermètica per a una autonomia
de 10 minuts a plena càrrega, amb tots els accessoris inclosos i
comprovat el seu funcionament.

1,00 1.943,18

EGBU0001 u Bateria condensadors 400V 50Hz,15,0kVAr,2etap.5+10,munt.superf. 12.793,73

Bateria de condensadors amb filtre d'harmonics trifàsica de 400 V i
freqüència de 50 Hz, de 400 kVAr de potència reactiva, de 5 etapes
50+50+(3x100) kVAr, de funcionament automàtic, marca CIRCU-
TOR, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall lí-
quid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb conden-
sadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i
armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, muntada superficial-
ment

1,00 12.793,73

EGUU0100 u Legalització instal·lació elèctrica 3.718,84

Legalització de la instal·lació de Baixa Tensió, segons Reglament
electrotècnic de Baixa Tensió, inclòs tramitació, vistats, taxes d'in-
dustria, i tot el necessari.

1,00 3.718,84

TOTAL 20.02.06................................................................................. 20.624,35

TOTAL 03.02...................................................................................... 200.793,84
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ERTYIU4565 u Bomba partida mural,2,2-2,7kW,EER=2,80-3,00,230V,R407c,col. 1.120,56

Subministrament i muntatge de Bomba de calor partida d'expansió
directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior
amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, co-
mandament a distància i termòstat, de 2,2 a 2,7 kW de potència tèr-
mica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,80 a 3,00,
amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic
rotatiu i fluid frigorífic R407c, col·locada, amb tots els accessoris in-
closos i comprovat el seu funcionament.

2,00 560,28

EFAU5487 m Tub PVC,DN=25mm,PN=10bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.fons rasa 176,60

Tub de PVC  de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2

20,00 8,83

EF5B24B2 m Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4",g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat sota
canal

188,10

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat so-
ta canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la ca-
nal

30,00 6,27

EF5B54B2 m Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2",g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat sota
canal

251,10

Tub de coure R220 (recuit) 1/2 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat so-
ta canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la ca-
nal

30,00 8,37

EFQ36C6L m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=18mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000superf.mitjà

264,00

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que trans-
porten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, pe r a tub de diàme-
tre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·lo-
cat superficialment amb grau de dificultat mitjà

30,00 8,80

EFQ36C7L m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=22mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000superf.mitjà

273,90

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que trans-
porten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, pe r a tub de diàme-
tre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·lo-
cat superficialment amb grau de dificultat mitjà

30,00 9,13

EEM32211 u Ventilador-extractor monofàs.230V,cabal<100m3/h,encastat 316,56

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h
de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat

4,00 79,14

EE42H4S2 m Conducte circ.alum.flex.,D=125mm,munt.superf. 26,68

Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment

4,00 6,67

KFA1C345 m Tub PVC,DN=90mm,PN=6bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.fons rasa 417,40

Tub de PVC  de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

20,00 20,87

EEM12D1J u Ventilador axial monofàs.230V,cabal<3000m3/h,pres. baixa.,mural 812,76

Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i mural

2,00 406,38

TOTAL 03.03...................................................................................... 3.847,66
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RRFBU980 m Tub PE 100,DN=50mm,PN=10bar,sèrieSDR 11,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessoris plàst.,col.fons rasa

235,50

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 50 mm de diàmetre no-
minal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

25,00 9,42

JJKIU7688 m Tub PE 100,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessoris plàst.,col.fons rasa

279,51

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 32 mm de diàmetre no-
minal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

77,00 3,63

EFB9U001 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=25mm,ànima alum. i protecció ex 206,60

Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre
25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una
pressió màxima de servei de 12 bar, inclos part proporcional d'ac-
cessoris (maniguets, colzes, entrons,..) connectat a pressió i col.lo-
cat superficialment i/o interior de rasa.

20,00 10,33

EFB9U011 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=20mm,ànima alum. i protecció ex 348,80

Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre
25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una
pressió màxima de servei de 12 bar, inclos part proporcional d'ac-
cessoris (maniguets, colzes, entrons,..) connectat a pressió i col.lo-
cat superficialment  i/o interior de rasa.

40,00 8,72

EFB87UY7 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=18mm,ànima alum. i protecció ex 532,8072,00 7,40

EFQ3U000 m Aïllament escum.elastom.p/can.calentes,",g=20mm,dificult.al 393,30

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tuberies , de 20 mm
de gruix, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment

45,00 8,74

EN316727 u Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1",PN=25bar,superf. 48,93

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1",  de 25 bar de PN i preu alt, mun-
tada superficialment

3,00 16,31

EN315727 u Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4",PN=25bar,superf. 118,90

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 3/4",  de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

10,00 11,89

EN314327 u Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2",PN=25bar,superf. 50,97

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de bronze, de diàmetre nominal 1/2",  de 10 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

3,00 16,99

EN318U4 u Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2",PN=25bar,superf. 17,95

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de bronze, de diàmetre nominal 2",  de 25 bar de PN i preu alt, mun-
tada superficialment

1,00 17,95

EJ2ZA121 u Aixeta de regulac.,munt.superf.,llautó cromat,preu
alt,sort.p/manig.rosca.D=1/2",entrada rosca.D=1/2"

188,10

Aixeta de regulació, muntada superficialment,  de llautó cromat,
preu alt, amb sortida per a maniguets roscada de diàmetre 1/2" i en-
trada roscada  d'1/2"

15,00 12,54

EJA26310 u Escalf.acumulador elèct.,100l,acer
esmalt.,pot=750-1500W,col.vert.fix.mural+connec.

250,97

Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta
d'acer esmaltat,  de 750 a 1500 W de potència, col·locat en posició
vertical amb fixacions murals i connectat

1,00 250,97

YRRTU22 PA Subministrament i col.locació de boca d'aigua 366,99

Subministament i colocació de boca de netega colocada dins d'ar-
queta amb record d'unió Ø 25mm, amb vàlvula DN-25, amb junta
elàstica PN-10.

3,00 122,33

12008107 PA Subministrament d'aigua segons assessorament SOREA 2.500,00

Assessorament de companyia d'aigües SOREA per la realització
de la connexió de la ETAP a la xarxa existent més propera, situada
dins l'EDAR. Inclou tot el material hidràulic (accessoris, canonada

1,00 2.500,00
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de PEAD PE-100 PN-10 Ø50 mm, comptador, vàlvules i armari pre-
fabricat), mà d'obra, obra civil, projecte, permisos i drets de conne-
xió

TOTAL 03.04...................................................................................... 5.539,32

CONTRA INCENDIS03.05

EM31261J u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup 288,78

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pres-
sió incorporada, pintat, amb suport a paret

6,00 48,13

EM31351J u Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret 126,66

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

1,00 126,66

EFRU786 u Central recepció alarma via pulsador 196,20

Subministrament i instal.lació de central de recepció d' alarma via
pulsador i de tansmissió de senyal amb sirena acústica,  amb font
alimentació commutada, modul electroni central, caràtula de co-
mandament i i muntada a la paret amb tots els accessoris i cablejat
 inclosos i comprovat el seu funcionament.

1,00 196,20

EMDBU005 u Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies evacuació,210 131,95

Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salva-
ment i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminis-
cent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

13,00 10,15

EM131211 u Sirena electrònica,instal.convencional/analògica,100dB,multitò,I 70,10

Sirena electrònica per a instal.lació convencional i analògica, nivell
de potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fa-
bricada segons la norma UNE-EN 54-3, col.locada a l'interior

2,00 35,05

EM141102 u Polsador alarma,instal.lació conv.,manual+trencament,UNE-EN 54-1 110,22

Polsador d'alarma per a instal.lació contra incendis convencional,
accionament manual per trencament d'element fràgil, segons nor-
ma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

6,00 18,37

EMD62403 m Conductor blindat+apantallat,4x0,22mm2,tub 108,00

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2, col.locat en tub

120,00 0,90

EG21251J m Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.

220,50

Tub rígid de PVC,  de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pro-
pagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resis-
tència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment

90,00 2,45

TOTAL 03.05...................................................................................... 1.252,41
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AIRE COMPRIMIT03.06

EMFS018 u Subministrament compressor, model UP5-7 TAS-8, de 1080 l/min i 8 bars,
cald.ver.1000 l amb sec.aire i filtre oli

6.884,80

Subministrament i muntatge de compressor model UP5-7 TAS-8 de
la marca INGERSOLL RAND de 7,5 KW, de pistó rotatiu per un ca-
bal de 1.000 l/min i una pressió de treball màxima de 8 bars, tensió
trifàsica de 380 V, insonoritzat i amb un dipòsit independent vertical
de 1.000 l i 10 bars. Inclou secador d'aire frigorífic ciclic amb siste-
ma d'estavi d'energia i filtres d'oli i particules incorporats

1,00 6.884,80

EMFS017 u Quadre de control pneumàtic per a sis filtres M-15000 3.328,70

Subministrament de quadre pel control de la instal·lació pneumàti-
ca dels sis filtres de sorra

1,00 3.328,70

EN318727 u Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/2,PN=25bar,superf. 27,49

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2,  de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

1,00 27,49

EN316727 u Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1",PN=25bar,superf. 32,62

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1",  de 25 bar de PN i preu alt, mun-
tada superficialment

2,00 16,31

EF218211 m Tub acer galv.,s/sold.,D=1"1/2,roscat,dific.baix,col.superf. 73,11

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1"1/2,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de difi-
cultat baix i col·locat superficialment

3,00 24,37

EF216211 m Tub acer galv.,s/sold.,D=1",roscat,dific.baix,col.superf. 1.272,48

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1", se-
gons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificul-
tat baix i col·locat superficialment

66,00 19,28

EF214212 m Tub acer galv.,s/sold.,D=1/2",roscat,dific.mitjà,col.superf. 504,00

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1/2",
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de difi-
cultat mitjà i col·locat superficialment

35,00 14,40

EF912A87 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=17mm,ànima alum. i protecció
ext.PE,pres=12bar,connect.pressió

993,28

Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre
17 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una
pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

64,00 15,52

GK213216 u Regulador mitjana B/mitjana A-baixa,Q<25m3/h,s/ vàlv.segur.,roscat,munt. 343,15

Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i bai-
xa de sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de segure-
tat, roscat, muntat entre tubs

1,00 343,15

EM23U112 u Subministrament i muntatge de purgador, filtre, valvuleria  i manometre de
medicio en xarxa d'aire comprimit

1.966,64

Subministrament i muntatge de purgador, filtre, valvula, racord a
pressió   en xarxa d'aire comprimit de acer galvanitzat o inox (se-
gons xarxa).  Inclos, abraçaderes, curves, reduccions, tes, unions,
suportació, cargols i tacs, proves d'estanquitat i posada en funcio-
nament . 

4,00 491,66

EUUU0001 PA Legalització instal·lació aire comprimit clase I (sense projecte) 595,17

Legalització de la instal·lació d'aire comprimit de Classe I (sense
projecte, per part de l'instal·lador, inclòs preparació de documenta-
ció, proves, tramitació i taxes d'industria.

1,00 595,17

TOTAL 03.06...................................................................................... 16.021,44
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EP2AU010 u Conjunt porter elec.+placa ext.antivand.+pols.+tel.term.int.,font alim.,obreportes
autom.,instal·lat

277,31

Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsa-
dor, telèfon terminal interior, font alimentació i obreportes automà-
tic, instal·lat

1,00 277,31

EGKTU789 m Cable per a porter automatic 61,20

Subministrament i muntatge de mànega blanca per a porter digital
de 4  fils conductors 1mm2

60,00 1,02

RPOEU1254 u Conjunt caixa  de taula Simon Teleblock per lloc de treball 1.340,44

Subministrament  i muntatge de caixa Simon Teleblock per lloc de
treball, amb dos endolls convencionals, 2 endolls de SAI, i dues
preses de veu i dades RJ45, amb tots els elements i accessoris in-
closos i comprovat el seu funcionament.

4,00 335,11

EP434610 m Cable transm.dades,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/PVC,n/propag.flama UNE-EN
50265,col.tub/canal

248,00

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa-
rells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC,
no propagador de la flama segons UNE-EN 50265, col·locat sota
tub o canal

200,00 1,24

EG22H511 m Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=16mmbaixa emissió fums,2 188,00

Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàme-
tre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió
de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

200,00 0,94

EP51U001 u Centraleta telefònica p/1línia exterior+5ext.,homologada,selecció tipus
marcació,col·locada mural

378,66

Subministrament i muntatge de centraleta telefònica per a 1 línia ex-
terior i 5 extensions, homologada, amb selecció del tipus de marca-
ció i col·locada mural amb el cable necessari per escomesa interior
i  comprovat el seu funcionament.

1,00 378,66

ERTYU786 u Armari met.mural VDI,rack 19",12U,600x400mm,porta vidre+pany,fixat parament 463,30

Subministrament i muntatge d'armari metàl·lic mural totalment equi-
pat  per un sistema de transmissió de veu, dades  amb capacitat
per a quatre llocs de treball per una xarxa de categoria 6 U/FTP,
amb bastidor tipus rack 19",  de 12 unitats d'alçària, de 600x400
mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau,
fixat al parament, i comprovat el seu funcionament.

1,00 463,30

12008105 u Assessorament companyia telefonia subministrament línia 1.750,00

Assessorament de la companyia de telefonia per a la realització de
la connexió de l'ETAP a la línia de telefonia existent

1,00 1.750,00

TOTAL 03.07...................................................................................... 4.706,91
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REACTIUS03.08

03080001 PA Formació instal·lació i canonades de PP emmagatzematge i dosificació
HIPOCLORIT SÒDIC

4.710,81

Partida integre per la formació de la xarxa de canonades de càrre-
ga, d'aspiració, de dosificació fins al punt indicat, de buidat i del so-
breeixidor de l'emmagatzematge de clor segons plànol, mitjançant
tubs de polipropilè (PP) PN-16 de DN90, DN50 i DN25 amb unions
soldades, inclou el subministrament i col·locació de tot els accesso-
ris (vàlvules, corbes, tes, comptadors, reduccions,...) necessàris
per a la instal·lació i així com tots els elements de suportació i fixa-
ció

1,00 4.710,81

03080002 PA Formació instal·lació i canonades de PP emmagatzematge i dosificació PAX-10 2.567,36

Subministrament i col·locació de canonades de PVC-U, encolades
per la formació de canonada de càrrega del dipòsit DN-50 des de la
tubuladura embridada DN-50 del dipòsit fins a la connexió amb el
camió, canonada d'aspiració de les bombes dosificadores DN-25
des de la tubuladura embridada del dipòsit de DN-50, canonada de
buidat de fons de DN-50 des de la tubuladura embridada DN-50 del
dipòsit fins a l'arqueta de buidat i canonada de sobreixidor DN-75 
des de la tubuladura embridada del dipòsit, segons plànol. Inclou
part proporcional d'accessoris (vàlvules, corbes, tes, reduccions,...)
i els elements necessàris per a la seva suportació

1,00 2.567,36

03080003 u Dutxa i renta ulls 779,70

Subminsitrament i instal·lació de dutxa i renta ulls, inclou treballs
de paleteria per a la seva col·locació

2,00 389,85

TOTAL 03.08...................................................................................... 8.057,87

INSTRUMENTACIÓ03.09

03090001 u Subministrament i muntatge analitzador de clor 5.990,00

Subministrament i muntatge d'analitzador en continu de clor lliure
model C640 de la casa ATH, muntat sobre un panell PE-HD

2,00 2.995,00

03090002 u Subministrament i muntatge analitzador terbolesa 5.000,00

Subministrament i muntatge d'analitzador en continuo de terbolesa
format per un turbidimetre en by-pass model ULTRATURB de la ca-
sa HATCH equipat amb un controlador monocanal SC200

2,00 2.500,00

03090003 u Subministrament i muntatge de PH-metre 1.150,00

Subministrament i muntatge de mesurador de PH en continuo d'un
canal de la casa CRISON

1,00 1.150,00

03090004 u Subministrament i muntatge transmissió nivell per ultrasons 4.980,00

Subministrament i muntatge transmissió nivell per ultrasons

6,00 830,00

03090005 u Subministrament i muntatge de nivell conductiu 885,00

Subministrament i muntatge de nivell conductiu

3,00 295,00

03090006 u Subministrament i muntatge manòmetre esfera 900,00

Subministrament i muntatge de manòmetre d'esfera, per a la mesu-
ra de pressió de servei en canonada d'acer inox. AISI-316L

10,00 90,00

03090007 u Subministrament i muntatge de transductor de pressió 675,00

Subministrament i muntatge de transductor de pressió

3,00 225,00

03090008 PA Cablejat i petit material instal·lació equips 2.000,00

Partida alçada pel subministrament i instal·lació de cablejat de con-
trol dels diversos equips d'instrumentació des de la seva ubicació
fins al quadre de maniobra i/o PLC de control, així com tot el petit
material i accessoris necessàris pel seu muntatge

1,00 2.000,00

TOTAL 03.09...................................................................................... 21.580,00
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CONTROL I AUTOMATITZACIÓ03.10

03100001 u Autòmat planta 15.498,21

Subministrament, muntatge i prova de PLC pel control de la planta
format per un autòmat LK REMOTE-MS32 amb CPU de 32 bits, 2
ports Ethernet, 1 port RS232, 1 port RS485, 96 entrades digitals,
48 sortides digitals, 16 entrades analògiques 4/20 mA, 16 sortides
analògiques 4/20 mA i font d'alimentació 120 Vac/24 Vdc de 15 W,
inclou la programació de l'autòmat segons les variables de control
fixades en projecte i segons l'empresa explotadora

1,00 15.498,21

03100002 u Ordinador 1.359,00

Subministrament, muntatge i prova d'ordinador HP Elite 7100 o si-
milar amb les següents caracteristiques: processador Intel Core I3
540 A 3,06 GHz (Dual-Core), 4GB DDR3 SDRAM (1.333 MHz),
disc dur de 500 GB, pantalla TFT de 19", targeta de video Intel HD
Graphics Dynamic Video Memory Technology 5.0, DVD +/- RW,
amb sistema operatiu WINDOWS 7, teclat, mouse, impressora reig
de tinta a color i modem GSM/GPRS

1,00 1.359,00

03100003 u Software SCADA 8.725,00

Subministrament, muntatge, desenvolupament de l'aplicació i prova
de software SCADA amb sistema WIZCON CONTROL MAESTRO
segons les especificacions indicades en el projecte i per l'empresa
explotadora de la planta,  format per: model RUNTIME CM-SR-300,
mòdul avançat d'alarmes per WIZCON WIZ-AAM

1,00 8.725,00

TOTAL 03.10...................................................................................... 25.582,21

PARALLAMPS03.11

1MUUU899 u Parallamps encebament no electrònic,antena 4m,radi 45m,nivell I,
s/sòcol,baixant L=15m

1.847,611,00 1.847,61

TOTAL 03.11...................................................................................... 1.847,61

TOTAL 03 .................................................................................................................................................... 402.371,74
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04 CONTROL DE QUALITAT

120081CQ u Partida integre control de qualitat 24.479,50

Partida integre de control de qualitat segons annex E del projecte

1,00 24.479,50

TOTAL 04 .................................................................................................................................................... 24.479,50
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05 SEGURETAT I SALUT

120081SS u Partida integre seguretat i salut 25.357,51

Partida integre de control de qualitat segons annex G del projecte

1,00 25.357,51

TOTAL 05 .................................................................................................................................................... 25.357,51

TOTAL ......................................................................................................................................................... 2.600.857,09
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QUADRE DE PREUS 1

CODI UT RESUM PREU

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

01 OBRA CIVIL

01.01 MOVIMENT DE TERRES

01.01.01 CAPTACIÓ I CONDUCCIÓ
G22D3011 m2 Esbrossada terreny ampl.>2m,+mitjans mec.,càrrega mec. 1,05

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrre-
ga mecànica sobre camió de les restes vegetals, inclou la tala d'ar-
bres i l'arrancada de soques, així com el transport fins a l'abocador au-
toritzat de residus 

UN  EUROS amb CINC CÈNTIMS

G222H243 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny roca,martell trenc.+càrrega mec. 18,20
Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

DIVUIT  EUROS amb VINT CÈNTIMS

G2224243 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny fluix,retro.gran+càrrega mec. 6,07
Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del mate-
rial excavat sobre camió, inclou part proporcional d'excavació de pous
de registre

SIS  EUROS amb SET CÈNTIMS

F2412063 m3 Transp.terres,reutilitz.obra,camió 12t,carreg.mec.,rec.<=2km 1,47
Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recor-
regut de fins a 2 km

UN  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

G226Z001 m3 Estesa sòl procedent excavació propia obra, g<=50cm 0,93
Estesa de sòl procedent de la propia excavació de l'obra amb mitjans
mecànics, amb capes no superiors a 50 cm per a terraplenat de zones
del costat de la parcel·la de l'ETAP, transport no inclòs

ZERO  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

Z228U005 m3 Replè de rases amb sauló 12,86
Replè de rases amb sorra vermella d'aportació exterior compactada al
95% del Proctor modificat.

DOTZE  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

F2A16000 m3 Subministr.material toler.aport. 3,96
Subministrament de material tolerable d'aportació exterior

TRES  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

Z228U135 m3 Replè de rases amb material tolerable ap.exterior o de la pròpia excavació 4,33
Rebliment i piconatge de la rasa al 90% del PM amb material tolerable
d'aprotació exterior o de la propia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm mitjançant retroexcavadora i corró vibrant

QUATRE  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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CODI UT RESUM PREU

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

01.01.02 ETAP
G2216101 m3 Excavació desmunt terra veget.,m.mec.,càrrega cam. 1,43

Excavació en zona de desmunt, d'una capa de 40 cm de terra vegetal,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

UN  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

G2211101 m3 Excavació desmunt terr.fluix,m.mec.,càrrega cam. 1,81
Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecà-
nics i càrrega sobre camió

UN  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

F2A15000 m3 Subministr.material adeq.aport. 5,79
Subministrament de material adequat d'aportació exterior

CINC  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

G2262111 m3 Estesa+picon.sòl adeq.obra,g<=25cm,98%,PM,corró,humect. 3,49
Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra o procedent de l'excavació
de la propia obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i
amb necessitat d'humectació

TRES  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

G2224243 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny fluix,retro.gran+càrrega mec. 6,07
Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del mate-
rial excavat sobre camió, inclou part proporcional d'excavació de pous
de registre

SIS  EUROS amb SET CÈNTIMS

Z228U005 m3 Replè de rases amb sauló 12,86
Replè de rases amb sorra vermella d'aportació exterior compactada al
95% del Proctor modificat.

DOTZE  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

Z228U035 m3 Replè de rases amb material adequat 5,32
Rebliment i piconatge de la rasa amb material adequat d'aportació ex-
terior o bé de material acopiat a l'obra procedent de l'excavació de les
rases, en tongades de gruix fins a 25 cm mitjançant retroexcavadora.
Inclou el transport dins l'obra i la càrrega del material quant sigui ne-
cessari

CINC  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

F2412063 m3 Transp.terres,reutilitz.obra,camió 12t,carreg.mec.,rec.<=2km 1,47
Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recor-
regut de fins a 2 km

UN  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

F242Z020 m3 Càrrega mec.terres,reutilitz.obra,dúmper 1,71
Càrrega amb mitjans mecànics de terres per a reutilitzar en obra, amb
dúmper

UN  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

G226Z001 m3 Estesa sòl procedent excavació propia obra, g<=50cm 0,93
Estesa de sòl procedent de la propia excavació de l'obra amb mitjans
mecànics, amb capes no superiors a 50 cm per a terraplenat de zones
del costat de la parcel·la de l'ETAP, transport no inclòs

ZERO  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
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120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

01.02 CAPTACIÓ I CONDUCCIÓ A ETAP

01.02.01 CAPTACIÓ
G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió 8,12

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, abocat des de camió

VUIT  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

G3C5Z6H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IV+Qb,bomba 85,07
Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistèn-
cia tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

VUITANTA-CINC  EUROS amb SET CÈNTIMS

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm 1,03
Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàs-
tic >= 500 N/mm2

UN  EUROS amb TRES CÈNTIMS

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa 18,66
Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou forma-
ció d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el projecte.

DIVUIT  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

G325Z000 m3 Formigó p/estructura.,HA-30/B/20/IV+Qb,bomba 86,27
Formigó per a estructura (murs i lloses) HA-30/B/20/IV+Qb de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bom-
ba

VUITANTA-SIS  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

G32B3101 kg Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mm 1,03
Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

UN  EUROS amb TRES CÈNTIMS

E32DFA06 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares i llosa
h<=7m,formigó no vist

24,20

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia,  en-
cofrats a dues cares i per a lloses encofrades, d'una alçària <= 7 m,
per a formigó no vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, forats i geo-
metries vàries definides en el projecte.

VINT-I-QUATRE  EUROS amb VINT CÈNTIMS

G7811100 m2 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1 3,80
Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió bitu-
minosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1

TRES  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

G3C5Z003 PA Segellat de dividals dels murs dels dipòsits 293,59
Segellat de dividals dels murs de la totalitat dels dipòsits que tinguin
presència d'aigua amb morter especial hidrofug

DOS-CENTS NORANTA-TRES  EUROS amb
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

GB12Z1000 ml Barana alumini anod. h=1.000mm amb sócol, subministrament i col· 79,72
Subministrament i muntatge de barana d'alumini de protecció en
trams rectes de 1.100 mm d'alçada total formada per dos travesses
horitzontals d'alumini anoditzats de Ø40 mm i 3 mm d'espessor, mun-
tats de perfil d'alumini de 50x20 mm separats una distància màxima
de 1,5 m i rodapeu  d'alumini anoditzat de 150 mm d'alçada fixat en
els muntats mitjançant grapes. Els suports per l'anclatge en el formigó
serà de fosa d'alumini i els anclatges laterials d'alumini extrussionat,
en ambdos casos, els cargols seràn d'acer inoxidable qualitat A-2

SETANTA-NOU  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
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G4R1Z00L ml Subministrament i col·locació marc acer inox. AISI-304 L 30x30x4 10,82
Subministrament i col·locació en obra de marc rectangular fabricat a
taller per la suportació de reixa de tràmex d'acer galvanitzat en calent,
format per a perfils tipus L laminat d'acer inox. AISI-304 de 30x30x4
soldat a taller. Inclou la soldadura de les potes, metàl·liques d'acer
inox. AISI-304 per a la formació d'ancoratges en lloses de formigó 

DEU  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

ED5ZZ001 m2 Emparrillat tipus tramex acer galv. calent, pletines 30x2 mm i m 38,04
Subministrament i col·locació d'emparrillat tipus tràmex d'acer S275JR
soldada a taller mitjançant electrofusió i posterior galvanitzat en ca-
lent, formant per una malla de 30 x 30 mm aproximadament de pleti-
nes verticals de 30 x 2 mm, 

TRENTA-VUIT  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

12008101 PA Partida d'alçada a justificar per netejar i remodelar l'obra existent de captació 5.382,57
Partida alçada a justificar per netejar i remodelar l'obra existent de cap-
tació

CINC MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS  EUROS amb
CINQUANTA-SET CÈNTIMS

01.02.02 CONDUCCIÓ
GD78U590 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000mm, classe C 113,93

Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000mm, classe C, de base
plana, unió endoll campana amb junta de goma estanca, segons nor-
ma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i peces espe-
cials, col·locada en rasa i provada 

CENT TRETZE  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

GD78U560 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 800mm, classe C 80,71
Tub de formigó armat de diàmetre interior 800mm, classe C, de base
plana, unió endoll campana amb junta de goma estanca, segons nor-
ma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i peces espe-
cials, col·locada en rasa i provada 

VUITANTA  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió 8,12
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, abocat des de camió

VUIT  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

FDDZ6DD4 u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas
D=600mm,D400,col.mort.

126,13

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

CENT VINT-I-SIS  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

120081004 u Partida integre formació pou de registre formigó HA-30 2.104,10
Partida integre per la formació de pou de registre per a conducció de
DN100 de formigó prefabricat, que inclou: formació de llosa de fona-
mentació de formigó HA-30 armada amb una graella de Ø12 cada 15
cm d'acer B500S, encofrat de murs perimetrals per la formació de so-
lera, formigonat de la solera amb formigó HA-30, formació de mitja ca-
nya interior i formació de llosa encofrada i armada a doble cara amb
Ø12 cada 10 cm d'acer B500S i formigonada amb formigó HA-30, in-
clou la realització del treballs per deixar un registre de 60 m per la
col·locació d'una tapa

DOS MIL CENT QUATRE  EUROS amb DEU CÈNTIMS

120081005 u Partida integre formació arqueta derivació i sobreeixidor, segons plànol 3.425,27
Partida integre formació arqueta derivació i sobreeixidor, segons plànol

TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC  EUROS amb
VINT-I-SET CÈNTIMS

120081006 u Partida integre formació arqueta derivació, segons plànol 2.446,62
Partida integre formació arqueta derivació, segons plànol

DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS  EUROS amb
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120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

01.03 BOMBAMENT DE CAPÇALERA I FILTRACIÓ

01.03.01 FONAMENTS, MURS I ESTRUCTURA
G3D1Z4J5 m Micropilons de 180mm de diàmetre amb entubació de diàmetre 88,9x7mm 55,20

Execució de micropilons de 180mm de diàmetre nominal i amb un en-
castament mínim de 5m dins l'estrat resistent (roca), distribuits segons
s'indica als plànols, amb una càrrega màxima admissible per micropi-
lot de 44 tones. Amb armadura interna formada per una tuberia tipus
TM-80 de 88,9mm de diàmetre i 7mm de gruix (límit elàstic>5620
kg/cm2, resistència a ruptura>6900kg/cm2, secció 19,18cm2 i càrrega
52 tones). El micropilot s'omplirà amb beurada de ciment 42,5-SR de
dosificació mínima 800kg/m3. S'inclou l'excés anormal de beurada ai-
xí com el transport, emplaçament i preparació de la maquinària.

CINQUANTA-CINC  EUROS amb VINT CÈNTIMS

X090239PA ut Placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm, sobre el micropilot 44,81
Subministrament i col·locació de placa metàl·lica rectangular de
200·200·20mm, amb forat de 91-92mm de diàmetre, soldada sobre el
tub TM-80 dels micropilots. Inclou treballs de preparació del micropi-
lot, retirada de la beurada sobrant i tall del micropilot si cal.

QUARANTA-QUATRE  EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS

G921201L m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig 11,95
Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig, en ton-
gades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 98 %
PM.

ONZE  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió 8,12
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, abocat des de camió

VUIT  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa 18,66
Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou forma-
ció d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el projecte.

DIVUIT  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

G3C5Z6H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IV+Qb,bomba 85,07
Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistèn-
cia tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

VUITANTA-CINC  EUROS amb SET CÈNTIMS

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm 1,03
Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàs-
tic >= 500 N/mm2

UN  EUROS amb TRES CÈNTIMS

G325Z000 m3 Formigó p/estructura.,HA-30/B/20/IV+Qb,bomba 86,27
Formigó per a estructura (murs i lloses) HA-30/B/20/IV+Qb de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bom-
ba

VUITANTA-SIS  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

G32B3101 kg Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mm 1,03
Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

UN  EUROS amb TRES CÈNTIMS
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E32DFA06 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares i llosa
h<=7m,formigó no vist

24,20

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia,  en-
cofrats a dues cares i per a lloses encofrades, d'una alçària <= 7 m,
per a formigó no vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, forats i geo-
metries vàries definides en el projecte.

VINT-I-QUATRE  EUROS amb VINT CÈNTIMS

E7J1Z001 ml Junta hidroexp. perfil cautxú 10 x 20 mm p. junts de treball intern de formigó 14,69
Subministrament i col·locació de perfil hidoexpansiu a base de cautxú,
de 10 x 20 mm de secció com a mínim, per al segellat de junts de tre-
ball interns de formigó. Inlou la fixació del perfil de cautxú en el formi-
gó mitjançant masilla de poliuretà o bé amb claus d'acer cada 20 cm,
així com la formació dels solapaments de com a mínim de 5 cm

CATORZE  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

G7811100 m2 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1 3,80
Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió bitu-
minosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1

TRES  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

G3C5Z003 PA Segellat de dividals dels murs dels dipòsits 293,59
Segellat de dividals dels murs de la totalitat dels dipòsits que tinguin
presència d'aigua amb morter especial hidrofug

DOS-CENTS NORANTA-TRES  EUROS amb
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm 10,08
Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de 240
mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format per un
cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm recoberta
amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats de 80 mm de
longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra de fàbrica. Inclou
la col·locació amb morter sense retracció o amb resines, cada 40 cm
com a màxim, inclou formació de taladres en mur de formigó

DEU  EUROS amb VUIT CÈNTIMS

G21YB220 u Perforació form.arm. passamur D<=200mm,g=30-40cm,broca diamant 454,30
Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs
fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i
40 cm amb broca de diamant intercambiable pel pas d'instal·lacions,
inclou el rejuntat o segellat amb morter sense retracció del conducte
col·locat

QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb
TRENTA CÈNTIMS

KY31Z001 u Passamur p. instal·lacions de PVC D=150mm,long.<=0,5 m 10,80
Col·locació de passamur amb tub de PVC de diàmetre 150mm i de
0,5 m de llargària, com a màxim, pel pas d'instal·lació, col·locat dins
d'encofrat per a mur de formigó "in-situ", inclou l'extracció del mateix
passamur de PVC i el rejuntat o segellat amb morter sense retracció
quant sigui necessari

DEU  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
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01.03.02 SERRALLERIA
G4R1Z00L ml Subministrament i col·locació marc acer inox. AISI-304 L 30x30x4 10,82

Subministrament i col·locació en obra de marc rectangular fabricat a
taller per la suportació de reixa de tràmex d'acer galvanitzat en calent,
format per a perfils tipus L laminat d'acer inox. AISI-304 de 30x30x4
soldat a taller. Inclou la soldadura de les potes, metàl·liques d'acer
inox. AISI-304 per a la formació d'ancoratges en lloses de formigó 

DEU  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

ED5ZZ001 m2 Emparrillat tipus tramex acer galv. calent, pletines 30x2 mm i m 38,04
Subministrament i col·locació d'emparrillat tipus tràmex d'acer S275JR
soldada a taller mitjançant electrofusió i posterior galvanitzat en ca-
lent, formant per una malla de 30 x 30 mm aproximadament de pleti-
nes verticals de 30 x 2 mm, 

TRENTA-VUIT  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

G4R1Z001 kg Acer inox.austenític AISI 304,perf.lam. amb pletines, taller+col 3,33
Acer inoxidable austenític de designació AISI-304, per a estructures,
en perfils laminats tipus tipus H o I amb pletines d'acer inox. AISI-304,
treballat a taller i col·locat a l'obra, inclou part proporcionals d'ele-
ments de fixació mitjançant tacs químics M16 d'acer inox. AISI-304

TRES  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

GB13Z1100 ml Barana alumini anod. h=1.100mm amb sócol, subministrament i col· 85,79
Subministrament i muntatge de barana d'alumini de protecció en
trams rectes de 1.100 mm d'alçada total formada per dos travesses
horitzontals d'alumini anoditzats de Ø40 mm i 3 mm d'espessor, mun-
tats de perfil d'alumini de 50x20 mm separats una distància màxima
de 1,5 m i rodapeu  d'alumini anoditzat de 150 mm d'alçada fixat en
els muntats mitjançant grapes. Els suports per l'anclatge en el formigó
serà de fosa d'alumini i els anclatges laterials d'alumini extrussionat,
en ambdos casos, els cargols seràn d'acer inoxidable qualitat A-2

VUITANTA-CINC  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

01.04 CAMBRES DE MESCLA I FLOCULACIÓ I DECANTADOR LAMEL·LAR

01.04.01 FONAMENTS, MURS I ESTRUCTURA
G3D1Z4J5 m Micropilons de 180mm de diàmetre amb entubació de diàmetre 88,9x7mm 55,20

Execució de micropilons de 180mm de diàmetre nominal i amb un en-
castament mínim de 5m dins l'estrat resistent (roca), distribuits segons
s'indica als plànols, amb una càrrega màxima admissible per micropi-
lot de 44 tones. Amb armadura interna formada per una tuberia tipus
TM-80 de 88,9mm de diàmetre i 7mm de gruix (límit elàstic>5620
kg/cm2, resistència a ruptura>6900kg/cm2, secció 19,18cm2 i càrrega
52 tones). El micropilot s'omplirà amb beurada de ciment 42,5-SR de
dosificació mínima 800kg/m3. S'inclou l'excés anormal de beurada ai-
xí com el transport, emplaçament i preparació de la maquinària.

CINQUANTA-CINC  EUROS amb VINT CÈNTIMS

X090239PA ut Placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm, sobre el micropilot 44,81
Subministrament i col·locació de placa metàl·lica rectangular de
200·200·20mm, amb forat de 91-92mm de diàmetre, soldada sobre el
tub TM-80 dels micropilots. Inclou treballs de preparació del micropi-
lot, retirada de la beurada sobrant i tall del micropilot si cal.

QUARANTA-QUATRE  EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS

G921201L m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig 11,95
Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig, en ton-
gades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 98 %
PM.

ONZE  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió 8,12
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, abocat des de camió
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VUIT  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa 18,66
Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou forma-
ció d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el projecte.

DIVUIT  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

G3C5Z6H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IV+Qb,bomba 85,07
Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistèn-
cia tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

VUITANTA-CINC  EUROS amb SET CÈNTIMS

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm 1,03
Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàs-
tic >= 500 N/mm2

UN  EUROS amb TRES CÈNTIMS

G325Z000 m3 Formigó p/estructura.,HA-30/B/20/IV+Qb,bomba 86,27
Formigó per a estructura (murs i lloses) HA-30/B/20/IV+Qb de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bom-
ba

VUITANTA-SIS  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

G32B3101 kg Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mm 1,03
Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

UN  EUROS amb TRES CÈNTIMS

E32DFA16 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares i llosa,h<=7,5
m,formigó vist

34,17

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, en-
cofrats a dues cares i per a lloses encofrades, d'una alçària <=7,5  m,
per a formigó vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, forats i geome-
tries vàries definides en el projecte.

TRENTA-QUATRE  EUROS amb DISSET CÈNTIMS

G3C5Z100 m3 Formigó HM-30/B/20/IV+Qb,bomba 74,82
Formigó per a bancades, recrescuts, HM-30/B/20/IV+Qb, de consistèn-
cia tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

SETANTA-QUATRE  EUROS amb VUITANTA-DOS
CÈNTIMS

G32DZ215 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat taulers fenolic de forma coral. encofr.1
cara,h<=5m,form.vist

44,04

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb taulers fenòlics, per a murs de contenció de ba-
se corva encofrat a una cara, per a una alçària de treball < 6 m, per a
deixar el formigó vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, forats i geo-
metries vàries definides en el projecte.

QUARANTA-QUATRE  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

E7J1Z001 ml Junta hidroexp. perfil cautxú 10 x 20 mm p. junts de treball intern de formigó 14,69
Subministrament i col·locació de perfil hidoexpansiu a base de cautxú,
de 10 x 20 mm de secció com a mínim, per al segellat de junts de tre-
ball interns de formigó. Inlou la fixació del perfil de cautxú en el formi-
gó mitjançant masilla de poliuretà o bé amb claus d'acer cada 20 cm,
així com la formació dels solapaments de com a mínim de 5 cm

CATORZE  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

E9UZ001 ml Mitja canya radi 15 cm, morter SIKATOP SEAL 107 o similar i rev. resina epoxi
SIKAGUARD 62 o similar

21,04

Formació de mitja canya de 15 cm de radi en les entregues entre les
solera i els parament vertical de l'interiors dels dipòsits mitjançant la
utilització de morter impermeable flexible tipus SIKATOP SEAL 107 o
de caracteristiques similars i recobriment d'aquest amb una capa pro-
tectora a base de resines epoxi SIKAGUAR 62 o de caracteristiques si-
milars 
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VINT-I-UN  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

G7811100 m2 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1 3,80
Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió bitu-
minosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1

TRES  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

G3C5Z003 PA Segellat de dividals dels murs dels dipòsits 293,59
Segellat de dividals dels murs de la totalitat dels dipòsits que tinguin
presència d'aigua amb morter especial hidrofug

DOS-CENTS NORANTA-TRES  EUROS amb
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm 10,08
Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de 240
mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format per un
cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm recoberta
amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats de 80 mm de
longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra de fàbrica. Inclou
la col·locació amb morter sense retracció o amb resines, cada 40 cm
com a màxim, inclou formació de taladres en mur de formigó

DEU  EUROS amb VUIT CÈNTIMS

PMAI1001 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø104 mm, 1 brida, col·locat i rejun 109,33
Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llargada
com a maxim d'acer inox. AISI-316L de Øe=104 mm i espessor 2 mm
(gama milimètrica) amb extrem acabat amb una valona soldada a ta-
ller d'acer inox. AISI-316L de Øe=104 mm i espessor 2 mm per a la
col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN100, el passamur
disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox. AISI-316L de
30 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cordons
hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al voltant del tub, la fixació
en el forat previament encofrat i el rejuntat amb morter sense retracció
del passamur

CENT NOU  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

PMAI1601 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø156 mm, 1 brida, col·locat i rejun 165,08
Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llargada
com a màxim d'acer inox. AISI-316L de Øe=156 mm i espessor 2 mm
(gama milimètrica) amb extrem acabat amb una valona soldada a ta-
ller d'acer inox. AISI-316L de Øe=154 mm i espessor 2 mm per a la
col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN150, el passamur
disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox. AISI-316L de
30 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cordons
hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al voltant del tub, la fixació
en el forat previament encofrat i el rejuntat amb morter sense retracció
del passamur

CENT SEIXANTA-CINC  EUROS amb VUIT CÈNTIMS

PMAI2001 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø204 mm, 1 brida, col·locat i rejun 222,21
Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llargada
com a màxim d'acer inox. AISI-316L de Øe=204 mm i espessor 2 mm
(gama milimètrica) amb extrem acabat amb una valona soldada a ta-
ller d'acer inox. AISI-316L de Øe=204 mm i espessor 2 mm per a la
col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN200, el passamur
disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox. AISI-316L de
30 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cordons
hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al voltant del tub, la fixació
en el forat previament encofrat i el rejuntat amb morter sense retracció
del passamur

DOS-CENTS VINT-I-DOS  EUROS amb VINT-I-UN
CÈNTIMS
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PMAI3001 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø304 mm, 1 brida, col·locat i rejun 457,01
Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llargada
com a màxim d'acer inox. AISI-316L de Øe=304 mm i espessor 3 mm
(gama milimètrica) amb extrem acabat amb una valona soldada a ta-
ller d'acer inox. AISI-316L de Øe=304 mm i espessor 2  mm per a la
col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN300, el passamur
disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox. AISI-316L de
30 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cordons
hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al voltant del tub, la fixació
en el forat previament encofrat i el rejuntat amb morter sense retracció
del passamur

QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET  EUROS amb UN
CÈNTIMS

PMAI4001 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø406 mm, 1 brida, col·locat i rejuntat 807,34
Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llargada
com a màxim d'acer inox. AISI-316L de Øe=406 mm i espessor 3 mm
(gama milimètrica) amb extrem acabat amb una valona soldada a ta-
ller d'acer inox. AISI-316L de Øe=406 mm i espessor 3 mm per a la
col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN400, el passamur
disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox. AISI-316L de
50 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cordons
hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al voltant del tub i la fixació i
rejuntat amb morter sense retracció del passamur

VUIT-CENTS SET  EUROS amb TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS

TUBINOX200 ml Subministrament i muntatge tub inox. AISI-316L Øe=204 e=2 mm mili 124,81
Subministrament i col·locació de tub d'acer inoxidable AISI-316L de
Ø204 mm i 2 mm d'espessor, gama milimètric, perforat superiorment
amb orificis 35 mm de diàmetre separats 20 cm

CENT VINT-I-QUATRE  EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS

KY31Z002 u Passamur p. instal·lacions de PVC D=250 mm,long.<=0,5 m 15,36
Col·locació de passamur amb tub de PVC de diàmetre 250 mm i de
0,5 m de llargària, com a màxim, pel pas d'instal·lació col·locat dins
d'encofrat per a mur de formigó "in-situ", inclou l'extracció del mateix
passamur de PVC i el rejuntat o segellat amb morter sense retracció
quant sigui necessari

QUINZE  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

G4R1Z002 kg Acer inox.austenític AISI 316L,planxa, taller+col.a obra i p.p fi 3,33
Acer inoxidable austenític de designació AISI-316L, en xapa plegada,
treballat a taller i col·locat a l'obra, inclou part proporcionals d'ele-
ments de fixació mitjançant tacs químics M10 d'acer inox. AISI-304

TRES  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

SEG.MUR u Partida integre segellat i rejuntat tub Ø<=500 mm en mur in-situ 146,80
Partida integre pel segellat i rejuntat del voltant de conducte de fins a
500 mm de diàmtre en mur de formigó in situ o tancament vertical pre-
fabricat de formigó, amb morter sense retracció

CENT QUARANTA-SIS  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
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01.04.02 SERRALLERIA
GB13Z1100 ml Barana alumini anod. h=1.100mm amb sócol, subministrament i col· 85,79

Subministrament i muntatge de barana d'alumini de protecció en
trams rectes de 1.100 mm d'alçada total formada per dos travesses
horitzontals d'alumini anoditzats de Ø40 mm i 3 mm d'espessor, mun-
tats de perfil d'alumini de 50x20 mm separats una distància màxima
de 1,5 m i rodapeu  d'alumini anoditzat de 150 mm d'alçada fixat en
els muntats mitjançant grapes. Els suports per l'anclatge en el formigó
serà de fosa d'alumini i els anclatges laterials d'alumini extrussionat,
en ambdos casos, els cargols seràn d'acer inoxidable qualitat A-2

VUITANTA-CINC  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

G4R1Z00L ml Subministrament i col·locació marc acer inox. AISI-304 L 30x30x4 10,82
Subministrament i col·locació en obra de marc rectangular fabricat a
taller per la suportació de reixa de tràmex d'acer galvanitzat en calent,
format per a perfils tipus L laminat d'acer inox. AISI-304 de 30x30x4
soldat a taller. Inclou la soldadura de les potes, metàl·liques d'acer
inox. AISI-304 per a la formació d'ancoratges en lloses de formigó 

DEU  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

ED5ZZ001 m2 Emparrillat tipus tramex acer galv. calent, pletines 30x2 mm i m 38,04
Subministrament i col·locació d'emparrillat tipus tràmex d'acer S275JR
soldada a taller mitjançant electrofusió i posterior galvanitzat en ca-
lent, formant per una malla de 30 x 30 mm aproximadament de pleti-
nes verticals de 30 x 2 mm, 

TRENTA-VUIT  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

PAS.GALV ml Passarel·la est.acer laminat galv. en calent 122,33
Subministrament i col·locació de metre lineal d'estructura soldada a ta-
ller amb perfils laminats i posterior galvanitzat en calent per a la supor-
tació d'emparrillat de tràmex i barana d'alumini per a la formació de
passarel·la col·locada a obra, inclou tots els elements necessaris per
a la seva fixació en parament de formigó in situ vertical o pilarets d'a-
cer galvanitzats, transport fins a l'obra i elements d'elevació

CENT VINT-I-DOS  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

ESC.GALV ml Escala est.acer laminat galv. en calent, graons i replans tramex 660,59
Subministrament i col·locació de metre lineal d'escala soldada a taller
formada per una estructura d'acer S275JR amb perfil UPN laminat i
posterior galvanitzat en calent d'una amplada màxima de 1 m, inclòs
formació de replans i graons recoberts amb emparrillat metàl·lic de se-
guretat galvanitzat, fronatal  en els graons perforat també galvanitzat,
barana de 1.100 mm d'alçada i rodapeu de 15 cm d'alçada d'alumini
anoditzat, inclou tots els elements necessaris per a la seva fixació en
parament de formigó in situ vertical o pilarets d'acer galvanitzats,
transport fins a l'obra i elements d'elevació

SIS-CENTS SEIXANTA  EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

G4R1Z00T m2 Tapa rectangular p.arq. xapa acer inox. AISI-304, taller, col. obra 92,97
Subministrament i col·locació de tapa rectangular de xapa d'acer inox.
AISI-304, fabricada a taller amb les vores doblades a 90º per l'encaix
a arqueta amb dues nanses per la seva manipulació, també d'acer
inox. AISI-304 soldades

NORANTA-DOS  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
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01.05 FILTRES DE SORRA

01.05.01 FONAMENTS I MURS
G3D1Z4J5 m Micropilons de 180mm de diàmetre amb entubació de diàmetre 88,9x7mm 55,20

Execució de micropilons de 180mm de diàmetre nominal i amb un en-
castament mínim de 5m dins l'estrat resistent (roca), distribuits segons
s'indica als plànols, amb una càrrega màxima admissible per micropi-
lot de 44 tones. Amb armadura interna formada per una tuberia tipus
TM-80 de 88,9mm de diàmetre i 7mm de gruix (límit elàstic>5620
kg/cm2, resistència a ruptura>6900kg/cm2, secció 19,18cm2 i càrrega
52 tones). El micropilot s'omplirà amb beurada de ciment 42,5-SR de
dosificació mínima 800kg/m3. S'inclou l'excés anormal de beurada ai-
xí com el transport, emplaçament i preparació de la maquinària.

CINQUANTA-CINC  EUROS amb VINT CÈNTIMS

X090239PA ut Placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm, sobre el micropilot 44,81
Subministrament i col·locació de placa metàl·lica rectangular de
200·200·20mm, amb forat de 91-92mm de diàmetre, soldada sobre el
tub TM-80 dels micropilots. Inclou treballs de preparació del micropi-
lot, retirada de la beurada sobrant i tall del micropilot si cal.

QUARANTA-QUATRE  EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS

G921201L m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig 11,95
Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig, en ton-
gades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 98 %
PM.

ONZE  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió 8,12
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, abocat des de camió

VUIT  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa 18,66
Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou forma-
ció d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el projecte.

DIVUIT  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

G3C515H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba 77,05
Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència to-
va i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

SETANTA-SET  EUROS amb CINC CÈNTIMS

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm 1,03
Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàs-
tic >= 500 N/mm2

UN  EUROS amb TRES CÈNTIMS

G32515H2 m3 Formigó p/murs cont.,HA-25/B/20/IIa,bomba 79,83
Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

SETANTA-NOU  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

G32B3101 kg Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mm 1,03
Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

UN  EUROS amb TRES CÈNTIMS

E32DFA16 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares i llosa,h<=7,5
m,formigó vist

34,17

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, en-
cofrats a dues cares i per a lloses encofrades, d'una alçària <=7,5  m,
per a formigó vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, forats i geome-
tries vàries definides en el projecte.

TRENTA-QUATRE  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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E7J1Z001 ml Junta hidroexp. perfil cautxú 10 x 20 mm p. junts de treball intern de formigó 14,69
Subministrament i col·locació de perfil hidoexpansiu a base de cautxú,
de 10 x 20 mm de secció com a mínim, per al segellat de junts de tre-
ball interns de formigó. Inlou la fixació del perfil de cautxú en el formi-
gó mitjançant masilla de poliuretà o bé amb claus d'acer cada 20 cm,
així com la formació dels solapaments de com a mínim de 5 cm

CATORZE  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

G7811100 m2 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1 3,80
Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió bitu-
minosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1

TRES  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm 10,08
Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de 240
mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format per un
cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm recoberta
amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats de 80 mm de
longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra de fàbrica. Inclou
la col·locació amb morter sense retracció o amb resines, cada 40 cm
com a màxim, inclou formació de taladres en mur de formigó

DEU  EUROS amb VUIT CÈNTIMS

PMAI4002 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø406 mm, 2 brides, col·locat i reju 1.075,43
Partida integre per a la formació de passamur de 60 cm de llargada
d'acer inox. AISI-316L de Øe=406 mm i espessor 3 mm (gama milimè-
trica) amb els extrems acabat amb una valona soldada a taller d'acer
inox. AISI-304 de Øe=406 mm i espessor 3 mm per a la col·locació
d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN400, el passamur disposarà de
4 potes soldades de passamà d'acer inox. AISI-316L de 50 x 3 mm i
de 10 cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cordons hidroexpan-
sius de cautxú de 10 x 20 mm al voltant del tub i la fixació i rejuntat
amb morter sense retracció del passamur

MIL SETANTA-CINC  EUROS amb QUARANTA-TRES
CÈNTIMS

KY31Z001 u Passamur p. instal·lacions de PVC D=150mm,long.<=0,5 m 10,80
Col·locació de passamur amb tub de PVC de diàmetre 150mm i de
0,5 m de llargària, com a màxim, pel pas d'instal·lació, col·locat dins
d'encofrat per a mur de formigó "in-situ", inclou l'extracció del mateix
passamur de PVC i el rejuntat o segellat amb morter sense retracció
quant sigui necessari

DEU  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

01.05.02 SANEJAMENT
FD5J6F0E u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-20/P/20/I 79,49

Caixa per a embornal  de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

SETANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

FD5Z4DC4 u Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.535x335x45mm,C250,sup.absor.=8dm2,col.morter 40,49
Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, 
de 535x335x45 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2
de superfície d'absorció, col·locat amb morter

QUARANTA  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

ZD7FU031 ml Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø200 mm. 10,59
Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta densi-
tat coextruïda, de doble paret de diàmetre exterior 200 mm. i diàmetre
interior 180 mm., corrugada per la part exterior i llisa per la part inte-
rior, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8
kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, inclòs junta elastomèrica d'estan-
queitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè, peces especials i acces-
soris de muntatge.

DEU  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

 Pàgina 13

QUADRE DE PREUS 1

CODI UT RESUM PREU

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

01.05.03 PAVIMENTS
G315Z1M1 m3 Formigó banquetes,HM-20/P/20/IIa,camió 66,27

Formigó per a banquetes HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

SEIXANTA-SIS  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

G31DZ001 m2 Encofrat plafó met. llosa, banqueta 18,66
Encofrat i desencofrat amb plafons metàl·lics per a banquetes

DIVUIT  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

E9G2G145 m2 Paviment form. 5-10 cm gruix,acabat4kg/m2 pols quars color,formigó
HA-30/B/20/IIa+E,col.bombeig estesa i vibratge

12,82

Paviment de formigó formant pendents, de 5 a 10 cm de gruix amb fi-
bres metàl·liques (25kg/m3) i mallasso 20x20cm de diàmetre 5mm,
acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó
HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa+E, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i remoli-
nat mecànic. Inclou formació de juntes amb disc de serra. 

DOTZE  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

01.05.04 SERRALLERIA
G4R1Z00L ml Subministrament i col·locació marc acer inox. AISI-304 L 30x30x4 10,82

Subministrament i col·locació en obra de marc rectangular fabricat a
taller per la suportació de reixa de tràmex d'acer galvanitzat en calent,
format per a perfils tipus L laminat d'acer inox. AISI-304 de 30x30x4
soldat a taller. Inclou la soldadura de les potes, metàl·liques d'acer
inox. AISI-304 per a la formació d'ancoratges en lloses de formigó 

DEU  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

ED5ZZ001 m2 Emparrillat tipus tramex acer galv. calent, pletines 30x2 mm i m 38,04
Subministrament i col·locació d'emparrillat tipus tràmex d'acer S275JR
soldada a taller mitjançant electrofusió i posterior galvanitzat en ca-
lent, formant per una malla de 30 x 30 mm aproximadament de pleti-
nes verticals de 30 x 2 mm, 

TRENTA-VUIT  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

GB12Z1000 ml Barana alumini anod. h=1.000mm amb sócol, subministrament i col· 79,72
Subministrament i muntatge de barana d'alumini de protecció en
trams rectes de 1.100 mm d'alçada total formada per dos travesses
horitzontals d'alumini anoditzats de Ø40 mm i 3 mm d'espessor, mun-
tats de perfil d'alumini de 50x20 mm separats una distància màxima
de 1,5 m i rodapeu  d'alumini anoditzat de 150 mm d'alçada fixat en
els muntats mitjançant grapes. Els suports per l'anclatge en el formigó
serà de fosa d'alumini i els anclatges laterials d'alumini extrussionat,
en ambdos casos, els cargols seràn d'acer inoxidable qualitat A-2

SETANTA-NOU  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

PAS.GALV ml Passarel·la est.acer laminat galv. en calent 122,33
Subministrament i col·locació de metre lineal d'estructura soldada a ta-
ller amb perfils laminats i posterior galvanitzat en calent per a la supor-
tació d'emparrillat de tràmex i barana d'alumini per a la formació de
passarel·la col·locada a obra, inclou tots els elements necessaris per
a la seva fixació en parament de formigó in situ vertical o pilarets d'a-
cer galvanitzats, transport fins a l'obra i elements d'elevació

CENT VINT-I-DOS  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

ESC.GALV ml Escala est.acer laminat galv. en calent, graons i replans tramex 660,59
Subministrament i col·locació de metre lineal d'escala soldada a taller
formada per una estructura d'acer S275JR amb perfil UPN laminat i
posterior galvanitzat en calent d'una amplada màxima de 1 m, inclòs
formació de replans i graons recoberts amb emparrillat metàl·lic de se-
guretat galvanitzat, fronatal  en els graons perforat també galvanitzat,
barana de 1.100 mm d'alçada i rodapeu de 15 cm d'alçada d'alumini
anoditzat, inclou tots els elements necessaris per a la seva fixació en
parament de formigó in situ vertical o pilarets d'acer galvanitzats,
transport fins a l'obra i elements d'elevació
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SIS-CENTS SEIXANTA  EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

G4R1Z00T m2 Tapa rectangular p.arq. xapa acer inox. AISI-304, taller, col. obra 92,97
Subministrament i col·locació de tapa rectangular de xapa d'acer inox.
AISI-304, fabricada a taller amb les vores doblades a 90º per l'encaix
a arqueta amb dues nanses per la seva manipulació, també d'acer
inox. AISI-304 soldades

NORANTA-DOS  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

01.06 EDIFICI D'EXPLOTACIÓ I DIPÒSIT D'AIGUA TRACTADA

01.06.01 FONAMENTACIÓ I MURS
G3D1Z4J5 m Micropilons de 180mm de diàmetre amb entubació de diàmetre 88,9x7mm 55,20

Execució de micropilons de 180mm de diàmetre nominal i amb un en-
castament mínim de 5m dins l'estrat resistent (roca), distribuits segons
s'indica als plànols, amb una càrrega màxima admissible per micropi-
lot de 44 tones. Amb armadura interna formada per una tuberia tipus
TM-80 de 88,9mm de diàmetre i 7mm de gruix (límit elàstic>5620
kg/cm2, resistència a ruptura>6900kg/cm2, secció 19,18cm2 i càrrega
52 tones). El micropilot s'omplirà amb beurada de ciment 42,5-SR de
dosificació mínima 800kg/m3. S'inclou l'excés anormal de beurada ai-
xí com el transport, emplaçament i preparació de la maquinària.

CINQUANTA-CINC  EUROS amb VINT CÈNTIMS

X090239PA ut Placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm, sobre el micropilot 44,81
Subministrament i col·locació de placa metàl·lica rectangular de
200·200·20mm, amb forat de 91-92mm de diàmetre, soldada sobre el
tub TM-80 dels micropilots. Inclou treballs de preparació del micropi-
lot, retirada de la beurada sobrant i tall del micropilot si cal.

QUARANTA-QUATRE  EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS

G921201L m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig 11,95
Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig, en ton-
gades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 98 %
PM.

ONZE  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió 8,12
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, abocat des de camió

VUIT  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa 18,66
Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou forma-
ció d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el projecte.

DIVUIT  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

G3C5Z6H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IV+Qb,bomba 85,07
Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistèn-
cia tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

VUITANTA-CINC  EUROS amb SET CÈNTIMS

G3C515H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba 77,05
Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència to-
va i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

SETANTA-SET  EUROS amb CINC CÈNTIMS

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm 1,03
Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàs-
tic >= 500 N/mm2

UN  EUROS amb TRES CÈNTIMS

G32516H2 m3 Formigó p/murs cont.,HA-30/B/20/IV+Qb,bomba 86,27
Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IV+Qb de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

VUITANTA-SIS  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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G32515H2 m3 Formigó p/murs cont.,HA-25/B/20/IIa,bomba 79,83
Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

SETANTA-NOU  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

G32B3101 kg Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mm 1,03
Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

UN  EUROS amb TRES CÈNTIMS

E32DFA06 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares i llosa
h<=7m,formigó no vist

24,20

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia,  en-
cofrats a dues cares i per a lloses encofrades, d'una alçària <= 7 m,
per a formigó no vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, forats i geo-
metries vàries definides en el projecte.

VINT-I-QUATRE  EUROS amb VINT CÈNTIMS

E7J1Z002 ml Junta de dilatació, unió peces elements formigó "in situ" PVC-E ranurada ànima
oval, 300 mm amplada

24,47

Subministrament i col·locació de junta de dilatació a base de PVC-E
ranurada i amb ànima oval de 30 cm d'amplada com a mínim, col·loca-
da en unions de treball d'elements de formigó "in situ" amb unió termo-
soldada amb maquinària automàtica.

VINT-I-QUATRE  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

E9UZ001 ml Mitja canya radi 15 cm, morter SIKATOP SEAL 107 o similar i rev. resina epoxi
SIKAGUARD 62 o similar

21,04

Formació de mitja canya de 15 cm de radi en les entregues entre les
solera i els parament vertical de l'interiors dels dipòsits mitjançant la
utilització de morter impermeable flexible tipus SIKATOP SEAL 107 o
de caracteristiques similars i recobriment d'aquest amb una capa pro-
tectora a base de resines epoxi SIKAGUAR 62 o de caracteristiques si-
milars 

VINT-I-UN  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

G7811100 m2 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1 3,80
Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió bitu-
minosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1

TRES  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

G3C5Z003 PA Segellat de dividals dels murs dels dipòsits 293,59
Segellat de dividals dels murs de la totalitat dels dipòsits que tinguin
presència d'aigua amb morter especial hidrofug

DOS-CENTS NORANTA-TRES  EUROS amb
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

G3C5Z000 ut Formació d'arqueta de buidat dipòsit 92,97
Formació d'arqueta de buidat integrada a la llosa de fonament del di-
pòsit de planta quadrada i de 30cm de profunditat (segons plànols de
detall)  

NORANTA-DOS  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

G3C5Z002 ut Formació d'arqueta de buidat cubeta de retenció de productes químics 92,97
Formació d'arqueta de buidat de la cubeta de retenció de productes
químics integrada a la llosa de fonament dels magatzems de planta
quadrada i de 20cm de profunditat (segons plànols de detall)  

NORANTA-DOS  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

G3C5Z001 ut Subministrament i col·locació d'ancoratge dels pilars prefabricats 698,76
Subministrament i muntatge d'ancoratge dels pilars prefabricats de for-
migó sobre la llosa i/o el mur de formigó (ancoratge tipus Peikkos); ca-
da ancoratge de pilar està compost per 6 M30 (barres d'espera en
murs HPM30 de D32 de 140cm de longitud). 

SIS-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS amb SETANTA-SIS
CÈNTIMS
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PMAI4001 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø406 mm, 1 brida, col·locat i rejuntat 807,34
Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llargada
com a màxim d'acer inox. AISI-316L de Øe=406 mm i espessor 3 mm
(gama milimètrica) amb extrem acabat amb una valona soldada a ta-
ller d'acer inox. AISI-316L de Øe=406 mm i espessor 3 mm per a la
col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN400, el passamur
disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox. AISI-316L de
50 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cordons
hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al voltant del tub i la fixació i
rejuntat amb morter sense retracció del passamur

VUIT-CENTS SET  EUROS amb TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS

KY31Z001 u Passamur p. instal·lacions de PVC D=150mm,long.<=0,5 m 10,80
Col·locació de passamur amb tub de PVC de diàmetre 150mm i de
0,5 m de llargària, com a màxim, pel pas d'instal·lació, col·locat dins
d'encofrat per a mur de formigó "in-situ", inclou l'extracció del mateix
passamur de PVC i el rejuntat o segellat amb morter sense retracció
quant sigui necessari

DEU  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm 10,08
Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de 240
mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format per un
cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm recoberta
amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats de 80 mm de
longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra de fàbrica. Inclou
la col·locació amb morter sense retracció o amb resines, cada 40 cm
com a màxim, inclou formació de taladres en mur de formigó

DEU  EUROS amb VUIT CÈNTIMS

G7C23203 m2 Aïllament EPS
tens.compres.=30kPa,g=20mm,res.tèrmica=0,45m2.K/W,llisa+cant.llis,col.mort.adhes.

4,38

Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS,  de 30 kPa de ten-
sió a la compressió, de 20 mm de gruix, de 0,45 m2.K/W de resistèn-
cia tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col·locades amb
morter adhesiu

QUATRE  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

SEG.MUR u Partida integre segellat i rejuntat tub Ø<=500 mm en mur in-situ 146,80
Partida integre pel segellat i rejuntat del voltant de conducte de fins a
500 mm de diàmtre en mur de formigó in situ o tancament vertical pre-
fabricat de formigó, amb morter sense retracció

CENT QUARANTA-SIS  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

G45CZ000 PA Formació de vessador aigua acer inox. AISI-316 amb gresite 2.789,15
Partida intregre per a la formació i col·locació de vessador d'aigua se-
gons detall del projecte, format per una campana de circular de Ø66
cm i 12 cm d'alçada d'acer inox. AISI-316L treballat a taller i recobert
amb rajola tipus "gresite" de color blau de 2,5 x 2,5 cm. La campana
disposarà d'una forat en la part central per tal de connectar-hi un tub
de PEAD Ø75 mm i una tapa per tal de conduir i repartir el flux d'aigua
uniformament en el vessador. Inclou tot el petit material per a la seva
col·locació que serà d'acer inox. AISI-316L

 fixat al mur del dipòsit amb formigó HA-30/B/20/IV+Qb i armat amb
acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de
dimensions i geometria segons especificacions del projecte. Inclou en-
cofrat i desencofrat per quedar vist. Inclou revestiment amb rajola ti-
pus "gresite" a tota la superfície del vessador

DOS MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU  EUROS amb
QUINZE CÈNTIMS
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CAL.INOX16 u Subministrament i muntatge caldereria per ventilació DN250, canonada i
accessoris AISI-316L, unions soldades

592,33

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de canonada de DN250 com a ventilació de dipòsit segons plànols,
aquesta canonada estarà formada per a una part. 
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-304L, gama milimètrica, de Øe=254
mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (colzes 90º de Øe =254 mm) seràn de gamma de mili-
mètrica de 2 mm de gruix AISI-304L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.

CINC-CENTS NORANTA-DOS  EUROS amb
TRENTA-TRES CÈNTIMS

01.06.02 ESTRUCTURA

01.07.02.01 ESTRUCTURA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
E4P1Z000 PA Pilars prefabricats de formigó 13.197,85

Pilars prefabricats de formigó amb armadura pretensada, de 45x45cm
de secció i altura màxima de 9,50m. amb ancoratge tipus Peikko. 
6 pilars de 45x45 tipus A5 (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar d'al-
tura < 950cm.
4 pilars de 45x45 tipus A4 (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar d'al-
tura < 700cm.
1 pilar en testa de 45x45 tipus A7 (prefabricats Julian Arumí, SL) o si-
milar d'altura < 700cm.
2 pilars en testa de 45x45 tipus A7 (prefabricats Julian Arumí, SL) o si-
milar d'altura < 900cm.
2 pilars suport sostre de 45x45 (prefabricats Julian Arumí, SL) o simi-
lar d'altura < 550cm.
Inclou mensules per suportar les bigues T del sostre, mensules suport
bigues coberta, mensules per suportar el pont grua i la formació d'en-
tregues en el cap dels pilars per les bigues de coberta i riostra-canal. 
Inclou les platines metàl·liques (incorporades als pilars) de dimen-
sions 400x300mm, (com a previsió suport del sostre ampliació ofici-
nes).
Inclou gomes de neoprè, platines i elements especials pel muntatge.
Inclou material, transport i muntatge.
L'estructura estarà calculada i dissenyada per suportar les accions
permanents, variables i accidentals (sisme) descrites al projecte. 

TRETZE MIL CENT NORANTA-SET  EUROS amb
VUITANTA-CINC CÈNTIMS

E4P1U001 PA Estructura prefabricada sostre 19.328,81
Sostre prefabricat de formigó amb armadura postensada per tal de dis-
posar de facilitat en la formació d'obertures per a bombes d'instal·la-
cions, amb una sobrecàrrega total de 750kg/m2, de 370mm de cantell
total  (270mm placa+100mm de capa de compressió) compost de:
3 jàsseres amb gelosia tipus JT (prefabricats Julian Arumí, SL) o simi-
lar col·locades sobre pilars prefabricats i sobre el mur de formigó.
22,80x12,80 m2 de sostre amb plaques tipus UF225+45, amb modul
de 120cm (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar recolzades sobre el
mur de formigó i sobre les jàsseres tipus JT.
Inclou encaixos, biaixos, forats de baixants (pas de conductes), venti-
lacions i obertures per registres. 
Inclou gomes de neoprè, platines i elements especials pel muntatge.
Inclou material, transport i muntatge.
L'estructura estarà calculada i dissenyada per suportar les accions
permanents, variables i accidentals (sisme) descrites al projecte. 

DINOU MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT  EUROS amb
VUITANTA-UN CÈNTIMS
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E4P1Z002 PA Estructura prefabricada coberta 12.657,16
Estructura de coberta prefabricada de formigó amb armadura preten-
sada amb un 2% de pendent composta de:
2 bigues tipus T 60x45, (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar pòr-
tics 2 i 4.
8 bigues tipus T de 40  (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar pòrtics
(1 i 3) coberta alta, i pòrtics (3 i 5) coberta baixa.
8 canals riostra  (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar pòrtics A i C.
28 biguetes tubulars de 25cm de cantell de longitud < 7,80m.
Inclou gomes de neoprè, platines i elements especials pel muntatge.
Inclou material, transport i muntatge.
L'estructura estarà calculada i dissenyada per suportar les accions
permanents, variables i accidentals (sisme) descrites al projecte. 

DOTZE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET  EUROS amb
SETZE CÈNTIMS

KY31Z001 u Passamur p. instal·lacions de PVC D=150mm,long.<=0,5 m 10,80
Col·locació de passamur amb tub de PVC de diàmetre 150mm i de
0,5 m de llargària, com a màxim, pel pas d'instal·lació, col·locat dins
d'encofrat per a mur de formigó "in-situ", inclou l'extracció del mateix
passamur de PVC i el rejuntat o segellat amb morter sense retracció
quant sigui necessari

DEU  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

01.07.02.02 ESTRUCTURA METÀL·LICA
E4425025 kg Acer

S275JR,p/ancor.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra
sold.

1,61

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
(platina+perns), en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, qua-
drat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprima-
ció antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

UN  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

E4415125 kg Acer S275JR,p/pilar peça
simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sold.

1,61

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i bigues formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, qua-
drat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprima-
ció antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

UN  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

01.07.02.03 ESTRUCTURA PALETERIA
E45918H4 m3 Formigó p/sostre indust., HA-25/B/12/IIa,abocat bomba 89,06

Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-25/B/12/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

VUITANTA-NOU  EUROS amb SIS CÈNTIMS

E4B83000 kg Arm.cèrcols AP500S barres corrug. 1,03
Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

UN  EUROS amb TRES CÈNTIMS

E4B9DA88 m2 Armadura p/armadura sostre elem.resist. AP500T,malla el.b/corrug.ME
15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T

3,39

Armadura per a l'armat de sostres amb elements resistents AP500 T
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipu-
lada a taller

TRES  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

E4DCZD02 m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=3m,tauler,+taul.fen. form.vist 41,40
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostres amb tauler de fusta
de pi per a revestir 

QUARANTA-UN  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
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E4425U050 u Col.locació de placa d'ancoratge 350x250x20 mm 21,04
Subministrament i col.locació de placa d'ancoratge d'acer treballat a
taller de 350 x 250 x 20 mm amb 4 perns soldats de Ø20 mm de 35
cm de longitud i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'o-
bra enbeguda en mur de formigó

VINT-I-UN  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

E4ZZU0011 u Reblert bases anivellam.,morter exp.,TIPUS GROUT 5,38
Reblert de bases d'anivellament, amb morter sense retracció tipus
GROUT en els pilars metàl·lics

CINC  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

01.06.03 COBERTA
Z5Y1U006 m2 Coberta tipus Deck -ACL 40, bicapa-0,7 mm xapa i 80 mm aïllament 38,46

Subministrament i col·locació de coberta tipus Deck, composta per un
perfil nervat ACL-40 de xapa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,7mm.
de gruix, barrera de vapor, aïllament tèrmic a base de panell rígid de
llana de roca de 80 mm. de gruix i 150 kg/m³ de densitat, i impermea-
bilització composta per dues làmines, una primera de betum elasto-
mer SBS, unida mecanicament al suport al llarg  de recubriment amb
fixació visible alineada de 3 kg/ m2 armadura de compost poliester-vi-
dre de 160 g/m2 recuberta amb un film de plàstic en la cara exterior i
una segona de betum elastomer SBS soldada a la primera de 4
Kg/m2 armadura de fibra de vidre de 60 g/m2 recuberta amb un mas-
tic de betum modificat per les dues cares autoprotegida amb grànuls
de pissarra de color blanc en l'exterior.

TRENTA-VUIT  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Z5Y1U010 u Sobreixidor 75,47
Subministrament i col·locació de sobreixidor rectangular de
300x100mm de secció, en xapa d'acer galvanitzada i pintada de 1.5
mm d'espessor nominal. Inclou remat perimetral i impermeabilització.

SETANTA-CINC  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

Z5Y1U008 m Remat perimetral 6,15
Remat perimetral en xapa d'acer galvanitzada i prelacada de 0,8 mm
d'espessor mímim de desenvolupament màxim de 825 mm.Inclou re-
forç d'impermeabilització.

SIS  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

Z5Y1U012 m Remat coronació 5,63
Subministrament i col·locació de remat de coronació en xapa d'acer
galvanitzada i prelacada de desenvolupament màxim 500 mm.

CINC  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

Z5Y1U011 u Trampilla d'accés 154,10
Trampilla d'accés a coberta de 0,80x0,80m. composta per una tapa
amb doble xapa galvanitzada amb aïllament intermig. Base suport ta-
pa en xapa galvanitzada i pintada. Marc suport en xapa galvanitzada i
pintada. S'inclou aïllament i impermeabilització de la base.

CENT CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb DEU CÈNTIMS

Z5ZYU002 ut Realització de forats per a la sortida de conductes 78,29
Formació d'obertures a la coberta mitjançant la col·locació de conduc-
tes de xapa galvanitzada de 40x40cm amb posterior impermeabilitza-
ció de la coberta deck. Inclou subministrament i col·locació del barret
de xapa galvanitzat.

SETANTA-VUIT  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
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01.06.04 TANCAMENTS I DIVISORIES

01.06.04.01 TANCAMENTS PREFABRICATS
Z6Q1U001 m2 Paret de tancament panells prefabricats de formigó 62,97

Tancament amb panells prefabricats de formigó gris llis de 20cm de
gruix alleugerida, d'una amplada màxima de 2,40m i una llargada mà-
xima de 8,00m; amb aïllament incorporat (8cm de poliestirè expandit)
col·locats horitzontalment. Inclou el sellat exterior dels panells amb sili-
cona de PE i junta de PVC. Inclou els premarcs metàl·lics per les ober-
tures (UPE-240). Inclou peces especials i de cantoneres. Inclou mate-
rial, transport i muntatge. Inclou formació de forats als panells (pel pas
de conductes) i segellat. 

SEIXANTA-DOS  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

SEG.MUR u Partida integre segellat i rejuntat tub Ø<=500 mm en mur in-situ 146,80
Partida integre pel segellat i rejuntat del voltant de conducte de fins a
500 mm de diàmtre en mur de formigó in situ o tancament vertical pre-
fabricat de formigó, amb morter sense retracció

CENT QUARANTA-SIS  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

01.06.04.02 TANCAMENTS DE XAPA
COLRIF08 m2 Façana de panell arquitectonic 42,50

Subministrament i muntatge de façana amb panell arquitectònic de 50
mm de gruix de la casa Hurre o similar, compost per una xapa galva-
nitzada de 0,5 mm en la cara interior, nucli d'espuma de poliuretà de
50mm i xapa prelacada de color gris metal·litzat exterior de 0.7 mm de
gruix acabat microperfilat, col·locat en sentit horitzontal, amb perfileria
oculta. S'Inclou la col·locació de l'estructura auxiliar pel suport del tan-
cament (perfils tipus omega o similars).  Inclòs part proporcional de ta-
pajunts verticals, rastrells galvanitzats, fixacions, peces especials i ac-
cessoris de muntatge.

QUARANTA-DOS  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

01.06.04.03 TANCAMENTS I DIVISORIES D'OBRA
E618566K m2 Paret tanc. 2cares,gruix=20cm,bloc foradat

mort.ciment,400x200x200mm,llis,gris,+hidrofugants, col.morter 1:2:10
36,67

Paret  de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment,  de 400x200x200 mm, llis, gris , amb compo-
nents hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 ,
col·locat amb morter mixt 1:2:10  de ciment pòrtland amb filler calcari i
sorra  de pedra granítica

TRENTA-SIS  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

E614GPAE m2 Paredó recolzat divis.7,5cm,totxana 290x140x75mm,LD,I UNE-EN
771-1,p/revestir,morter ciment 1:4

16,70

Envà divisori  de 7,5 cm de gruix, de supermaó de 500x200x75 mm,
LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·lo-
cat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

SETZE  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

E4E765EE m Llinda 20cm,U llisa 400x200x200mm morter,I,UNE-EN 771-3,gris,c.vist.,col.mort.1:4 13,33
Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ci-
ment,  de 400x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-3, color gris, amb les cares vistes, col·locada amb morter ciment
1:4

TRETZE  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

 Pàgina 21

QUADRE DE PREUS 1

CODI UT RESUM PREU

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

01.06.05 SANEJAMENT, BAIXANTS I VENTILACIÓ
ED15B771 m Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,fix.mec.brides 19,98

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B se-
gons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces espe-
cials i fixat mecànicament amb brides

DINOU  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

ZD15U015 ml Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=200 mm,fix.mec.brides 30,36
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B se-
gons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm, incloses les peces espe-
cials i fixat mecànicament amb brides

TRENTA  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

ZD7FU040 m Desaigua de PVC Ø40 mm. formigonat 21,92
Desaigua amb clavegueró amb tub de PVC de paret massissa, de
D=40 mm, de SN4 (4kN/m2) de rigidesa anular amb unió encolada, se-
gons norma UNE-EN 1401-1, enterrat i formigonat en tot el seu perí-
metre o bé col·locat aèri . S'inclou la formació dels sifons dels diver-
sos aparells connectats, així com tots els elements i accessoris per a
la seva col·locació

VINT-I-UN  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

ZD7FU075 ml Desaigua de PVC Ø75 mm formigonat 25,28
Desaigua amb clavegueró amb tub de PVC de paret massissa, de
D=75 mm, de SN4 (4kN/m2) de rigidesa anular amb unió encolada, se-
gons norma UNE-EN 1401-1, enterrat i formigonat en tot el seu perí-
metre o bé col·locat aèri . S'inclou la formació dels sifons dels diver-
sos aparells connectats, així com tots els elements i accessoris per a
la seva col·locació

VINT-I-CINC  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

ZD7FU110 m Desaigua de PVC Ø110 mm. formigonat 28,56
Desaigua amb clavegueró amb tub de PVC de paret massissa, de
D=110 mm, de SN4 (4kN/m2) de rigidesa anular amb unió encolada,
segons norma UNE-EN 1401-1, enterrat i formigonat en tot el seu perí-
metre o bé col·locat aèri . S'inclou la formació dels sifons dels diver-
sos aparells connectats, així com tots els elements i accessoris per a
la seva col·locació

VINT-I-VUIT  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

ED51ADJ1 u Bonera sifònica PVC rígid,D=110mm,tapa plana metàl.,fix.mec. 28,86
Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa pla-
na metàl.lica galvanitzada, col.locada fixacions mecàniques

VINT-I-VUIT  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

ED11ZB21 m Desg.tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40mm 14,91
Desguàs de les bombes amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a rei-
xa

CATORZE  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

ED5HZ188 m Canal U 100x50mm amb reixa, acer inox. AISI-316 102,76
Subministrament i col·locació de reixa en forma de U de 100 mm d'am-
plada i 50 mm d'alçada màxima, feta a mida o bé d'una casa comer-
cial, TOTALMENT ESTANCA i sense pendents de xapa plegada d'a-
cer inox. AISI-316 amb reixa d'acer inox. AISI-316 fixada a la mateixa
canal, amb potes d'anclatge per a ser embgut en capa d'anivellació.
Les unions entre els diferents trams seràn soldades o bé collades
amb cargols amb junta d'estanqueïtat. Inclou formació de connexió
per a tub de PVC Ø110 i connexions laterials per a 4 tubs de PVC
Ø40 mm

  

CENT DOS  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

 Pàgina 22



QUADRE DE PREUS 1

CODI UT RESUM PREU

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

01.06.06 REVESTIMENTS I CEL RAS
E83E136B m2 Trasdossat pl.guix lam, estruc.autop.lliure N,60,5/400(48),1xA(12,5)+MW-roca 21,20

Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura autopor-
tant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total del trasdossat de 80,5 mm, muntants cada 400 mm  de 48
mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàn-
dard (A)  de 12,5mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament (6cm)
amb plaques de llana de roca. Inclou formació de marcs de les obertu-
res.

VINT-I-UN  EUROS amb VINT CÈNTIMS

E83E1000 m2 Trasdossat pl.guix lam , estruc.autop.lliure N,60,5/400(48),1xH(12,5)+MW-roca 25,32
Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura autopor-
tant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total del trasdossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm  de 48
mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa hidròfuga
(H) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb pla-
ques de llana de roca. Inclou formació de marcs de les obertures.

VINT-I-CINC  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

E83Fu003 m2 Aplacat vert. placa guix lamin. tipusA,g=15mm,fix.mec.s/perfiler 14,82
Aplacat vertical sobre paret d'obra ceràmica, amb una placa de guix la-
minat de estàndard (A) i gruix 15 mm, amb 30mm de poliestirè extru-
sionat col.locada amb morter adhesiu. Inclou formació de marcs de
les obertures.

CATORZE  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

E8121112 m2 Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6 8,09
Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçà-
ria, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la
norma UNE-EN 13279-1

VUIT  EUROS amb NOU CÈNTIMS

E8431111 m2 Cel ras fibres veget.,acabat fibra veget. 60x60cm,g=15mm,entramat ocult,cantell
esp.

19,57

Cel ras registrable amb plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, ti-
pus Celenit de 60x60 cm, amb entramat semi-ocult. Inclou estructura i
perfileria de suport.

DINOU  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

Z84DU003 m2 Cel ras de plaques de guix amb làmina vinílica de 60x60 cm 15,27
Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinilic de
cara vista, de 60x60cm sistema desmuntable amb entramat ocult i sus-
pensió autoanivelladora de barra roscada

QUINZE  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

E7C9H5M1 m2 Aïllam.placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162 26-35kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica
<=0,037W/mK,col.s/adh.

3,35

Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40-50 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W, col·loca-
da sense adherir

TRES  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

E81131E2 m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat 19,28
Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter  de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formi-
gonera de 165l.

DINOU  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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E8251225 m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.esmalt.mat,preu alt,6-15p/m2,col.adhesiu
p/raj.C1,beurada CG1

18,27

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica esmaltada mat, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt,  de 6
a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

DIVUIT  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

EQ514A51 m2 Taulell pedra granítica nac.,g=20mm,preu alt,llarg.=60-99cm,sob/suport,mural
encast.

173,66

Taulell  de pedra natural granítica nacional,  de 30 mm de gruix, preu
alt,  de 60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat
al parament

CENT SETANTA-TRES  EUROS amb SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS

01.06.07 PAVIMENTS
G315Z1M1 m3 Formigó banquetes,HM-20/P/20/IIa,camió 66,27

Formigó per a banquetes HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

SEIXANTA-SIS  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

G31DZ001 m2 Encofrat plafó met. llosa, banqueta 18,66
Encofrat i desencofrat amb plafons metàl·lics per a banquetes

DIVUIT  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

E9G2G145 m2 Paviment form. 5-10 cm gruix,acabat4kg/m2 pols quars color,formigó
HA-30/B/20/IIa+E,col.bombeig estesa i vibratge

12,82

Paviment de formigó formant pendents, de 5 a 10 cm de gruix amb fi-
bres metàl·liques (25kg/m3) i mallasso 20x20cm de diàmetre 5mm,
acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó
HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa+E, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i remoli-
nat mecànic. Inclou formació de juntes amb disc de serra. 

DOTZE  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

E93AA3C0 m2 Capa net.+anivell.,g=5cm,mort.ciment 1:8 8,17
Capa d'anivellament,  de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8, ela-
borat a l'obra amb formigonera  de 165 l

VUIT  EUROS amb DISSET CÈNTIMS

E9DC1M3B m2 Paviment int.raj.gres porcell.premsat,s/esmaltar antillis.,rectang/quadr. preu
alt,16-25 p/m2,adhes.rajola C2,beurada CG2

44,63

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmal-
tar antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o qua-
drada, preu alt,  col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

QUARANTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS

E9U361AV m Sòcol rajola gres premsat esmalt.,h=10cm,col.adhes.rajola 7,46
Sòcol de rajola  de gres premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·lo-
cat amb adhesiu per a rajola ceràmica

SET  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

E9JC2014 m2 Pelfut cautxú relleu pues,neg.,g=16mm,col.s/adh. 58,28
Pelfut de cautxú amb relleu de pues, color negre i de 16 mm de gruix,
col·locat sense adherir. Inclou marc perímetral metàl·lic d'inox.

CINQUANTA-VUIT  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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01.06.08 PINTURA
E898J2A0 m2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. 4,57

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

E898Z240 m2 Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab. 5,23
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica es-
pecial amb protecció de raigs ultraviolats amb acabat llis, i dues d'aca-
bat

CINC  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

G8B7002 m2 Pintat vert. parament o paviment revestiment epoxi 2-3 mm, capa imprimació 19,57
Pintat de parament vertical de formigó o de paviment amb una capa
de 2 a 3 mm de revestiment epoxi, tipus MASTERTOP BC 378 o simi-
lar prèviament amb una capa d'imprimació del tipus MASTERTOP P
611 de BASF o similar

DINOU  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

G9Z3Z001 m2 Pintat horitz. revestiment base poliuretà blau, imprimació 17,62
Pintat de paviment interior mitjançant l'amplicació de dues capes de
resina a base de poliuretà, inclou la preparació de la superficie de for-
migó i l'apliació d'una capa d'iImprimació adherencia

DISSET  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

01.06.09 FUSTERIA EXTERIOR
EAFZU001 u Porta d'entrada d'alumini lacat 1.073,58

REF. 1. Porta d'entrada compost per dues fulles batents d'alumini la-
cat de color ral estàndard amb trencament de pont tèrmic, de 65 mm
de gruix, compost. Amb vidre 3+3/12/4 amb control solar. Amb pany
preparat per a porter automàtic i ferramenta. Inclòs transport i muntat-
ge segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 1740x2350 mm

MIL SETANTA-TRES  EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

EAFZU021 u Porta alumini lacat,1 full.batents 681,14
REF. 2. Porta d'alumini lacat de color ral estàndard, de 65 mm de
gruix, amb una fulla batent. Inclòs transport i muntatge segons indica-
cions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 1000x2350 mm

SIS-CENTS VUITANTA-UN  EUROS amb CATORZE
CÈNTIMS

EAFZU016 u Finestra alumini lacat,1fulla fixa,1200x1200mm,vidre 3+3 515,11
REF. 3. Finestra d'alumini lacat color ral estàndard amb trencament
de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost d'una fulla oscil·lobatent.
Amb vidre 3+3/12/4 amb control solar. Inclòs transport i muntatge se-
gons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 1400x1200 mm

CINC-CENTS QUINZE  EUROS amb ONZE CÈNTIMS

EAFZU010 u Conjunt de finestres alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2oscil·lobat.,vidre
3+3/12/4,control solar

847,55

REF. 4. Conjunt de dues finestres d'alumini lacat de color ral estàn-
dard amb trencament de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost de
2 fulles oscil·lobatents. Amb vidre 3+3/12/4 amb control solar. Inclòs
transport i muntatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 1500x1200 mm

VUIT-CENTS QUARANTA-SET  EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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EAFZU011 u Conjunt de finestres alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2oscil·lobat.,vidre
3+3/12/4,control solar

694,35

REF.5. Conjunt de finestres d'alumini lacat de color ral estàndard amb
trencament de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost de 2 fulles os-
cil·lobatents. Amb vidre 3+3/12/4 amb control solar. Inclòs transport i
muntatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 2000x1200 mm

SIS-CENTS NORANTA-QUATRE  EUROS amb
TRENTA-CINC CÈNTIMS

EAFZU012 u Conjunt de finestres alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1abatibl.+1fulles fixesvidre
3+3/12/4,control solar

933,86

REF. 6. Conjunt de finestres d'alumini lacat de color ral estàndard
amb trencament de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost de 1 fu-
lla abatible i 1 fulla fixa. Amb vidre 3+3/12/4 amb control solar. Inclòs
transport i muntatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 4900x1200 mm

NOU-CENTS TRENTA-TRES  EUROS amb VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

EAFZU013 u Conjunt de finestres alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2abatibles+1fulla fixe,vidre
3+3/12/4,control solar

1.094,13

REF. 7. Conjunt de finestres d'alumini lacat de color ral estàndard
amb trencament de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost de dues
fulles abatibles i una fulla fixe. Amb vidre 3+3/12/4 amb control solar.
Inclòs transport i muntatge segons indicacions de la Direcció Facultati-
va.
DIMENSIONS: 5000x1200 mm

MIL NORANTA-QUATRE  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

EAFZU014 u Conjunt de finestres alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2oscil·lobat.+1fulla fixe,vidre
3+3/12/4,control solar

1.409,25

REF. 8. Conjunt de finestres d'alumini lacat de color ral estàndard
amb trencament de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost de dues
fulles oscil·lobatents i una fulla fixe. Amb vidre 3+3/12/4 amb control
solar. Inclòs transport i muntatge segons indicacions de la Direcció Fa-
cultativa.
DIMENSIONS: 6355x1200 mm

MIL QUATRE-CENTS NOU  EUROS amb VINT-I-CINC
CÈNTIMS

EARZU002 u Subministrament i col·locació de porta seccional,5000x5000mm 3.548,01
REF. 9. Porta seccional amb panell sandvitx, de 40 mm de gruix, de
color ral estàndard. Amb sistema de seguretat antirotura de cables,
premarc, guies, pany i mecanismes d'obertura. Inclòs transport i mun-
tatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 3855x4750 mm

TRES MIL CINC-CENTS QUARANTA-VUIT  EUROS amb
UN CÈNTIMS

EARZU001 u Conjunt de porta+marc ,lames i inclinades 1.203,74
REF. 10. Conjunt de porta i marc d'acer galvanitzat i lacat de color ral
estàndard, de 65 mm de gruix, compost de dues fulles batents amb la-
mes fixes i inclinades, de 10-13 mm de gruix, per tal de proporcionar
ventilació al local. Inclou pany i ferrementa. Inclòs transport i muntatge
segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 2800x3500 mm

MIL DOS-CENTS TRES  EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

E86ZU001 m2 Folrat param.vertical pl.alumini lacat,interior aïllament 129,18
Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini lacat de color ral es-
tàndard i l'interior amb aïllament de poliuretà, de 60 mm de gruix, per
tal de tapar parets i estructura. Inclòs transport i muntatge segons indi-
cacions de la Direcció Facultativa.

CENT VINT-I-NOU  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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01.06.10 FUSTERIA INTERIOR
EAQDZU01 u Porta interior fulla batent,g=35-40mm,ampl.=80cm,alç=210cm,fusta

xap.faig,enverniss.,c.llises+int.fusta
264,24

Porta d'una fulla batent, de 35-40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210
cm alçària, de fusta xapada de faig, envernissada, de cares llises i es-
tructura interior de fusta. Amb premarc, entapetat i ferramenta. Inclòs
transport i muntatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.

DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

E66ZU002 m2 Tancament interior,vidre segur. 5+5mm,fulla batent p/porta int. vidre trempat 10mm 116,46
Tancament interior col·locat amb perfileria d'inox oculta, compost per
vidre laminar de seguretat de 5+5 mm de gruix i porta d'una fulla ba-
tent amb vidre trempat de 10 mm de gruix. Amb caixa amb fre encas-
tada al terra, pany i ferramenta. Inclòs transport i muntatge segons in-
dicacions de la Direcció Facultativa.

CENT SETZE  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

E66ZU003 m2 Tancament interior,vidre segur. 5+5mm,fulla batent p/porta int. vidre trempat 10mm 116,46
Tancament interior col·locat amb perfileria d'inox oculta, compost per
vidre laminar de seguretat de 5+5 mm de gruix i porta d'una fulla ba-
tent amb vidre trempat de 10 mm de gruix. Amb caixa amb fre encas-
tada al terra, pany i ferramenta. Inclòs transport i muntatge segons in-
dicacions de la Direcció Facultativa.

CENT SETZE  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

EASA72QB u Porta tallaf.,metàl.,EI2 60-C5,2bat.,160x210cm 654,66
Porta tallafocs metàl·lica, EI2 45-C5, de dues fulles batents, per a una
llum de 160x250cm, amb ferramenta. Inclòs transport i muntatge se-
gons indicacions de la Direcció Facultativa.

SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

EASA71N2 u Porta tallaf.,metàl.,EI2 60-C5,1bat.,80x210cm 237,36
Porta tallafocs metàl·lica, EI2 45-C5, una fulla batent, per a una llum
de 80x210 cm, amb ferramenta. Inclòs transport i muntatge segons in-
dicacions de la Direcció Facultativa.

DOS-CENTS TRENTA-SET  EUROS amb TRENTA-SIS
CÈNTIMS

01.06.11 SERRALLERIA
GDDZU000 pa Obertura del mirador de l'entrada de l'aigua al dipòsit 1.125,45

Subministrament, transport  i muntatge de la obertura practicable del
mirador de l'entrada de l'aigua al dipòsit de 80x120cm (segons detall
de projecte). Inclou fomació de la banqueta perimetral de formigó ar-
mada de 10x25cm de secció; Marc d'inox AISI 304 (perfil U) fixat a la
banqueta amb cargols. Marc d'inox AISI 304 (suport del vidre) com-
post per un perfil rectangular+passamà. Vidre de seguretat (trepitja-
ble). Inclou pany, mecanismes d'obertura, juntes de goma, i segellats
amb silicona.   

MIL CENT VINT-I-CINC  EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

GDDZU001 pa Obertura accés interior dipòsit 709,52
Subministrament, transport  i muntatge de la obertura practicable per 
l'accés a l'interior del dipòsit de 80x80cm (segons detall de projecte).
Inclou fomació de la banqueta perimetral de formigó armada de
10x25cm de secció; Marc d'inox AISI 304 (perfil U) fixat a la banqueta
amb cargols. Tapa i marc d'inox AISI 304 (trepitjable). Inclou pany, me-
canismes d'obertura, juntes de goma, i segellats amb silicona.   

SET-CENTS NOU  EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS
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KQN2U001 m Escala de gat, alumini anoditzat amb anell protecció, col. 213,80
Subministrament i muntatge d'escala vertical, tipus de gat, d'una amplada míni-
ma de 40 cm, formada per montants laterials i graons d'alumini anoditzat sepa-
rats aproximadament 35 cm, amb anell de protecció perimetral col·locat a partir
de 2 m del terra també d'alumini anoditzat. Inclou tot el material necessari per a
la seva col·locació i fixació

DOS-CENTS TRETZE  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

CAL.INOX14 u Formació tub+corba sold.taller acer inox. AISI-304L alimentació bombes 90,30
Subministrament i col·locació de tub amb corba soldada DN100 a ta-
ller, d'acer inoxidable AISI-304L, per a la formació de conducta pel
pas del cablejat de potència per alimentar les bombes d'impulsió des
de la safata penjada en el forjat del dipòsit. Inclou la fixació en el forat
realitzat en el forjat i el rejuntat amb morter sense retracció

NORANTA  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

01.06.12 APARELLS SANITARIS
EJ12B71P u Plat dutxa quadrat porcel. vitrif.,800x800mm,blanc,preu alt,col. 76,92

Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 80x80cm, de color
blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment

SETANTA-SIS  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

EJ14U01P u Inodor porcel.vert.,cist.,blanc,preu alt,col. 123,31
Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de co-
lor blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació

CENT VINT-I-TRES  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

EJ13B71P u Lavabo peu porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt,col.sob/peu 154,64
Lavabo de porcellana vitrificada, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc
i preu alt, col·locat sobre peu

CENT CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

EJ18L2AL u Aigüera pica circ.,L40-50cm,brillant,preu sup.,col.sob/moble 60,34
Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm
de llargària, acabat brillant, preu superior, col·locada sobre moble

SEIXANTA  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

EJ22612A u Aixeta monocoman.,munt.superf.,p/dutxa telèf.,cromat,preu alt,2x 58,16
Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dut-
xa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i
sortida de 1/2"

CINQUANTA-VUIT  EUROS amb SETZE CÈNTIMS

EJ22E720 u Ruixador fix,asper.fixa,fix.braç dutxa,alum.anodit.,preu alt 5,49
Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anoditzat,
preu alt

CINC  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

EJ24A121 u Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2" 14,17
Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cro-
mat, preu alt, amb entrada de 1/2"

CATORZE  EUROS amb DISSET CÈNTIMS

EJ2353CG u Aixeta monocoman.p/lavab.,munt.s/taule.,esmalt.,preu mitjà,1"1/4 80,13
Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment so-
bre taulell o aparell sanitari, de llautó esmaltat, preu mitjà, amb des-
guàs mecànic incorporat amb sortida d'1"1/4, amb dues entrades de
maniguets

VUITANTA  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
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EJ28612A u Aixeta monocomand. p/aigüera munt.superf.,mural,llautó cromat,preu alt,broc
tub,2x1/2"

52,58

Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment,
mural,  de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues
entrades de 1/2"

CINQUANTA-DOS  EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

EJ3237NG u Desguàs pipa plat dutxa,PVC,D=32mm,connec.ramal PVC 26,59
Desguàs de pipa per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de
PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC

VINT-I-SIS  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

EJ33B1SF u Sifó botella+vàlv.ventil. p/lavab.,ABS,cromat,D=40mm,flux 2,5l/s 22,90
Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo,
d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 2,5 l/s, de designa-
ció AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita
evacuació

VINT-I-DOS  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

EJ38B4SF u Sifó botella+vàlv.ventil. p/aigüera,ABS,D=40mm,flux 2,5l/s,AII s 20,15
Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a aigüera,
d'ABS, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 2,5 l/s, de designació AII se-
gons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació

VINT  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

01.07 DIPÒSIT DE PURGUES I RENTATS

01.07.01 FONAMENTS, MURS I ESTRUCTURA
G3D1Z4J5 m Micropilons de 180mm de diàmetre amb entubació de diàmetre 88,9x7mm 55,20

Execució de micropilons de 180mm de diàmetre nominal i amb un en-
castament mínim de 5m dins l'estrat resistent (roca), distribuits segons
s'indica als plànols, amb una càrrega màxima admissible per micropi-
lot de 44 tones. Amb armadura interna formada per una tuberia tipus
TM-80 de 88,9mm de diàmetre i 7mm de gruix (límit elàstic>5620
kg/cm2, resistència a ruptura>6900kg/cm2, secció 19,18cm2 i càrrega
52 tones). El micropilot s'omplirà amb beurada de ciment 42,5-SR de
dosificació mínima 800kg/m3. S'inclou l'excés anormal de beurada ai-
xí com el transport, emplaçament i preparació de la maquinària.

CINQUANTA-CINC  EUROS amb VINT CÈNTIMS

X090239PA ut Placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm, sobre el micropilot 44,81
Subministrament i col·locació de placa metàl·lica rectangular de
200·200·20mm, amb forat de 91-92mm de diàmetre, soldada sobre el
tub TM-80 dels micropilots. Inclou treballs de preparació del micropi-
lot, retirada de la beurada sobrant i tall del micropilot si cal.

QUARANTA-QUATRE  EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS

G921201L m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig 11,95
Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig, en ton-
gades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 98 %
PM.

ONZE  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió 8,12
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, abocat des de camió

VUIT  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa 18,66
Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou forma-
ció d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el projecte.

DIVUIT  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

G3C5Z6H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IV+Qb,bomba 85,07
Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistèn-
cia tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

VUITANTA-CINC  EUROS amb SET CÈNTIMS
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G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm 1,03
Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàs-
tic >= 500 N/mm2

UN  EUROS amb TRES CÈNTIMS

G325Z000 m3 Formigó p/estructura.,HA-30/B/20/IV+Qb,bomba 86,27
Formigó per a estructura (murs i lloses) HA-30/B/20/IV+Qb de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bom-
ba

VUITANTA-SIS  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

G32B3101 kg Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mm 1,03
Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

UN  EUROS amb TRES CÈNTIMS

G32DZ300 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat taulers fenolic de forma corva. encofr.2
cara,h<=8m,form.vist

41,10

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb taulers fenòlics, per a murs de contenció de ba-
se corva encofrat a dues cara, per a una alçària de treball < 8 m, per a
deixar el formigó vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, forats i geo-
metries vàries definides en el projecte.

QUARANTA-UN  EUROS amb DEU CÈNTIMS

E7J1Z001 ml Junta hidroexp. perfil cautxú 10 x 20 mm p. junts de treball intern de formigó 14,69
Subministrament i col·locació de perfil hidoexpansiu a base de cautxú,
de 10 x 20 mm de secció com a mínim, per al segellat de junts de tre-
ball interns de formigó. Inlou la fixació del perfil de cautxú en el formi-
gó mitjançant masilla de poliuretà o bé amb claus d'acer cada 20 cm,
així com la formació dels solapaments de com a mínim de 5 cm

CATORZE  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

G7811100 m2 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1 3,80
Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió bitu-
minosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1

TRES  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

G3C5Z003 PA Segellat de dividals dels murs dels dipòsits 293,59
Segellat de dividals dels murs de la totalitat dels dipòsits que tinguin
presència d'aigua amb morter especial hidrofug

DOS-CENTS NORANTA-TRES  EUROS amb
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm 10,08
Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de 240
mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format per un
cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm recoberta
amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats de 80 mm de
longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra de fàbrica. Inclou
la col·locació amb morter sense retracció o amb resines, cada 40 cm
com a màxim, inclou formació de taladres en mur de formigó

DEU  EUROS amb VUIT CÈNTIMS

SEG.MUR u Partida integre segellat i rejuntat tub Ø<=500 mm en mur in-situ 146,80
Partida integre pel segellat i rejuntat del voltant de conducte de fins a
500 mm de diàmtre en mur de formigó in situ o tancament vertical pre-
fabricat de formigó, amb morter sense retracció

CENT QUARANTA-SIS  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
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PMAI1252 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø127 mm, 2 brides, col·locat i reju 171,00
Partida integre per a la formació de passamur de 60 cm de llargada
d'acer inox. AISI-316 de Øe=127 mm i espessor 2 mm (gama milimètri-
ca) amb extrems acabats amb una valona soldada a taller d'acer inox.
AISI-304 de Øe=127 mm i espessor 2 mm per a la col·locació d'una
brida boja d'alumini DIN-2642 DN250, el passamur disposarà de 4 po-
tes soldades de passamà d'acer inox. AISI-304 de 30 x 3 mm i de 10
cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cordons hidroexpansius
de cautxú de 10 x 20 mm al voltant del tub, la fixació en el forat previa-
ment encofrat i el rejuntat amb morter sense retracció del passamur

CENT SETANTA-UN  EUROS

FDK2UC45 u Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,100x100x100cm,s/solera formigó 160,31
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 100x100 cm i
100 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terres de l'excavació. Inclòs subministrament i col·locació de tapa de
fosa dúctil

CENT SEIXANTA  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

01.07.02 PAVIMENTS
E9G2G146 m2 Paviment form. 5-10 cm gruix,formigó HA-30/B/20/IIa+E,col.bombeig estesa i

vibratge
9,72

Paviment de formigó formant pendents, de 5 a 10 cm de gruix amb fi-
bres metàl·liques (25kg/m3) i mallasso 20x20cm de diàmetre 5mm,
amb formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a clas-
se d'exposició IIa+E, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge
mecànic i remolinat mecànic

NOU  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

01.08 URBANITZACIÓ I XARXES HIDRÀULIQUES

01.08.01 XARXES DE SANEJAMENT
ZD7FU040 m Desaigua de PVC Ø40 mm. formigonat 21,92

Desaigua amb clavegueró amb tub de PVC de paret massissa, de
D=40 mm, de SN4 (4kN/m2) de rigidesa anular amb unió encolada, se-
gons norma UNE-EN 1401-1, enterrat i formigonat en tot el seu perí-
metre o bé col·locat aèri . S'inclou la formació dels sifons dels diver-
sos aparells connectats, així com tots els elements i accessoris per a
la seva col·locació

VINT-I-UN  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

ZD7FU031 ml Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø200 mm. 10,59
Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta densi-
tat coextruïda, de doble paret de diàmetre exterior 200 mm. i diàmetre
interior 180 mm., corrugada per la part exterior i llisa per la part inte-
rior, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8
kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, inclòs junta elastomèrica d'estan-
queitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè, peces especials i acces-
soris de muntatge.

DEU  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

ZD7FU034 ml Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø400 mm. 27,90
Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta densi-
tat coextruïda, de doble paret de diàmetre exterior 400 mm. i diàmetre
interior 343 mm., corrugada per la part exterior i llisa per la part inte-
rior, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8
kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, inclòs junta elastomèrica d'estan-
queitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè, peces especials i acces-
soris de muntatge.

VINT-I-SET  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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ZD7FU036 ml Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø630 mm. 45,52
Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta densi-
tat coextruïda, de doble paret de diàmetre exterior 630 mm. i diàmetre
interior 535 mm., corrugada per la part exterior i llisa per la part inte-
rior, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8
kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, inclòs junta elastomèrica d'estan-
queitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè, peces especials i acces-
soris de muntatge.

QUARANTA-CINC  EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

FFB19455 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

8,11

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 63 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic, col·locat al fons de la rasa i inclou col·locació de cinta se-
nyalitzadora

VUIT  EUROS amb ONZE CÈNTIMS

FDD1A099 m Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4 87,23
Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execu-
ció prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

VUITANTA-SET  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

ZDDZU020 ut Con prefabricat de formigó per a pou de Ø100 cm 67,03
Con prefabricat de formigó per a pou de diàmetre 1.000 mm, amb un
diàmetre inferior de 1.000 mm i un diàmetre superior de 600 mm i una
alçada de 650 mm, col·locat sobre pou amb mitjans mecànics

SEIXANTA-SET  EUROS amb TRES CÈNTIMS

FDDZ6DD4 u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas
D=600mm,D400,col.mort.

126,13

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

CENT VINT-I-SIS  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm 10,08
Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de 240
mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format per un
cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm recoberta
amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats de 80 mm de
longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra de fàbrica. Inclou
la col·locació amb morter sense retracció o amb resines, cada 40 cm
com a màxim, inclou formació de taladres en mur de formigó

DEU  EUROS amb VUIT CÈNTIMS

FDB27469 u Solera mitja canya HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x1,2m,p/tub D=40cm 42,69
Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I  de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm

QUARANTA-DOS  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

FD5J6F0E u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-20/P/20/I 79,49
Caixa per a embornal  de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

SETANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

FD5Z4DC4 u Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.535x335x45mm,C250,sup.absor.=8dm2,col.morter 40,49
Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, 
de 535x335x45 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2
de superfície d'absorció, col·locat amb morter

QUARANTA  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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ZD5ZU065 ml Canaleta i reixa recollida d'aigües de fundició de 14,5 cm D-400 47,48
Canaleta de recollida d'aigües de fundició de 145 x 110 mm. de mides
exteriors i 100 x 85 mm. de mides interiors, amb reixa de fundició amb
una superfície d'absorció de 3 dm³, de classe D-400 segons la norma
UNE EN-124, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l.

QUARANTA-SET  EUROS amb QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

ZD5ZU060 ml Canaleta i reixa recollida d'aigües de fundició de 33 cm. D-400 126,89
Canaleta de recollida d'aigües de fundició de 330 x 195 mm. de mides
exteriors i 260 x 155 mm. de mides interiors, amb reixa de fundició,
amb una superfície d'absorció de 12 dm³, de classe D-400 segons la
norma UNE EN-124, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'o-
bra amb formigonera de 165 l.

CENT VINT-I-SIS  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

POUBOM u Paret pou circ.D=120 i con prefabricat asimètric, form. pou de registre 831,85
Partida integre per a la formació de pou registrable de 2,5 m de fondà-
ria, format per anells prefabricats de 120 cm de diàmetre col·locats so-
bre un solera de formigó armat HA-25 amb con reductor a la part supe-
rior. Inclou subministrament i col·locació de l'armadura de la solera, i
del replè al voltant del pou

VUIT-CENTS TRENTA-UN  EUROS amb VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

G21YB220 u Perforació form.arm. passamur D<=200mm,g=30-40cm,broca diamant 454,30
Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs
fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i
40 cm amb broca de diamant intercambiable pel pas d'instal·lacions,
inclou el rejuntat o segellat amb morter sense retracció del conducte
col·locat

QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb
TRENTA CÈNTIMS

E9UZ001 ml Mitja canya radi 15 cm, morter SIKATOP SEAL 107 o similar i rev. resina epoxi
SIKAGUARD 62 o similar

21,04

Formació de mitja canya de 15 cm de radi en les entregues entre les
solera i els parament vertical de l'interiors dels dipòsits mitjançant la
utilització de morter impermeable flexible tipus SIKATOP SEAL 107 o
de caracteristiques similars i recobriment d'aquest amb una capa pro-
tectora a base de resines epoxi SIKAGUAR 62 o de caracteristiques si-
milars 

VINT-I-UN  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

12008102 u Partida integre connexió tub PEAD PE-100 Ø125 mm a arqueta reactor EDAR 440,39
Partida integre per a la connexió de la canonada d'impulsió de polieti-
lè d'alta densitat PE-100 Ø125 mm, procedent de l'ETAP, en l'arqueta
d'entrada del reactor biològic  de l'EDAR Vall del Ges

QUATRE-CENTS QUARANTA  EUROS amb TRENTA-NOU
CÈNTIMS
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01.08.02 XARXES DE PROCÉS I PRODUCTES QUÍMICS
FDD1A099 m Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4 87,23

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execu-
ció prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

VUITANTA-SET  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

ZDDZU020 ut Con prefabricat de formigó per a pou de Ø100 cm 67,03
Con prefabricat de formigó per a pou de diàmetre 1.000 mm, amb un
diàmetre inferior de 1.000 mm i un diàmetre superior de 600 mm i una
alçada de 650 mm, col·locat sobre pou amb mitjans mecànics

SEIXANTA-SET  EUROS amb TRES CÈNTIMS

FDDZ6DD4 u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas
D=600mm,D400,col.mort.

126,13

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

CENT VINT-I-SIS  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm 10,08
Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de 240
mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format per un
cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm recoberta
amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats de 80 mm de
longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra de fàbrica. Inclou
la col·locació amb morter sense retracció o amb resines, cada 40 cm
com a màxim, inclou formació de taladres en mur de formigó

DEU  EUROS amb VUIT CÈNTIMS

FDB27469 u Solera mitja canya HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x1,2m,p/tub D=40cm 42,69
Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I  de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm

QUARANTA-DOS  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

ZD7FU031 ml Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø200 mm. 10,59
Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta densi-
tat coextruïda, de doble paret de diàmetre exterior 200 mm. i diàmetre
interior 180 mm., corrugada per la part exterior i llisa per la part inte-
rior, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8
kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, inclòs junta elastomèrica d'estan-
queitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè, peces especials i acces-
soris de muntatge.

DEU  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

ZD7FU035 ml Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø500 mm. 40,63
Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta densitat coex-
truïda, de doble paret de diàmetre exterior 500 mm. i diàmetre interior 427 mm.,
corrugada per la part exterior i llisa per la part interior, del tipus B segons pr EN
13476-1, de rigidesa circumferencial 8 kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, in-
clòs junta elastomèrica d'estanqueitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè,
peces especials i accessoris de muntatge.

QUARANTA  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

FFB1C455 m Tub PE 100,DN=90mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

11,53

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 90 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic,
col·locat al fons de la rasa i inclou col·locació de cinta senyalitzadora

ONZE  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

FFB1F425 m Tub PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

19,05

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 125 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic,
col·locat al fons de la rasa i inclou col·locació de cinta senyalitzadora
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DINOU  EUROS amb CINC CÈNTIMS

FFB1K425 m Tub PE 100,DN=200mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

30,29

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 200 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic,
col·locat al fons de la rasa i inclou col·locació de cinta senyalitzadora

TRENTA  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

FD5J6F0E u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-20/P/20/I 79,49
Caixa per a embornal  de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

SETANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

FD5Z4DC4 u Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.535x335x45mm,C250,sup.absor.=8dm2,col.morter 40,49
Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, 
de 535x335x45 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2
de superfície d'absorció, col·locat amb morter

QUARANTA  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

01.08.03 URBANITZACIÓ
F6A13436 m Reixat acer h=2m,tela met.torsió

simp.,galv.,pas=50mm,D=2,7/2,7mm+pals,D=50mm/3m
18,51

Reixat d'acer d'alçària 2,60 m amb tela metàl·lica de torsió simple
amb acabat galvanitzat i plastificat de color verd, de 50 mm de pas de
malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50
mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de
pals per a punts singulars

DIVUIT  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

GAR1P475 u Porta corredissa motoritzada 3.033,81
Porta corredissa metàl·lica motoritzada de 5 metres d'amplada i 2,60
metres d'altura, formada per marc i muntants de perfils rectangulars ta-
llats i soldats a taller, totalment galvanitzada, inclòs guies, ancoratges
i mecanismes, totalment acabada.

TRES MIL TRENTA-TRES  EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS

F931201J m3 Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM 21,68
Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM

VINT-I-UN  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

F9715L11 m3 Base p/rigola, HM-20/S/40/I, camió+vibr.manual, reglejat 72,74
Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, este-
sa i vibratge manual, acabat reglejat

SETANTA-DOS  EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

F97422A9 m Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm,col.mort.1:8 9,17
Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color
blanc,  de 20x20x8 cm, col·locades amb morter  de ciment 1:8, elabo-
rat a l'obra amb formigonera  de 165 l

NOU  EUROS amb DISSET CÈNTIMS

F965A6D5 m Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.base
form.HM-20/P/40/I h=10-20cm,rejunt.mort.M-5

20,76

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitza-
da  de calçada C3  de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resis-
tent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I  de 10
a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

VINT  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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Z965U021 m Vorada recta form., MC, A4 (20x8cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.base form.HM-20/P/40/I
h=10-20cm,rejunt.mort.M-5

20,60

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitza-
da per a vianants A4 de 20x8 cm, amb un cantell arrodonit, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

VINT  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

Z965U025 m Vorada remuntable.,ratll.sup.,DC.C9.25x13cm,R5,col./s.base form.HM-20/P/40/I
h=10-20cm,rejunt.mort.M-5

23,86

Vorada recta de peces de formigó remuntable, doble capa, amb sec-
ció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), se-
gons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

VINT-I-TRES  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

F9265M11 m3 Subbase formigó HM-20/P/40/I,camió+vibr.manual,reglejat 72,64
Subbase de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat

SETANTA-DOS  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS

F9E11204 m2 Paviment panot vorera gris,20x20x2,5cm,preu alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3 18,80
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment  de 200 kg/m3 de ciment pòrt-
land i beurada de ciment pòrtland

DIVUIT  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

F9A23210 m3 Estesa de graves 5-12mm 15,34
Estesa de gravesde grandària màxima 5 a 12 mm per a la formació de
paviment perimetral en la planta

QUINZE  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

F9J12X40 m2 Reg imprim.,emul.bitum.catiònica ECI 1kg/m2 0,51
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a
reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1 kg/m2

ZERO  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

G9H11252 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B50/70 D (D-12),granul.calcari est-compact. 52,36
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de rodadura i granulat calcari, estesa i compactada

CINQUANTA-DOS  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

F9Z4AA15 m2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m
B500T

2,72

Armadura per lloses i paviments de formigó AP500 T amb malla elec-
trosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2
m B500T UNE-EN 10080 elaborada a taller i manipulada a l'obra

DOS  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

F9G1A745 m3 Paviment form.s/add. HA-30/P/20/IIIa+E,camió,vibr.mecànic remol.mec. 100,83
Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIIa+E de consistèn-
cia plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic, inclou
formació de pendents segons plànols

CENT  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

FDK2UC25 u Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,50x50x50cm,s/solera formigó 61,96
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50 cm i 50
cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera
de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació. Inclòs subministrament i col·locació de tapa de fosa
dúctil

SEIXANTA-UN  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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FDK2UC45 u Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,100x100x100cm,s/solera formigó 160,31
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 100x100 cm i
100 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terres de l'excavació. Inclòs subministrament i col·locació de tapa de
fosa dúctil

CENT SEIXANTA  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

GG22TH1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. 2,82
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i cor-
rugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compres-
sió de 450 N, muntat com a canalització soterrada amb cinta de senya-
lització inclosa

DOS  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

GG22TK1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot. 3,21
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i cor-
rugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compres-
sió de 450 N, muntat com a canalització soterrada amb cinta de senya-
lització inclosa

TRES  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

GG22TP1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,canal.sot. 4,89
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i cor-
rugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compres-
sió de 450 N, muntat com a canalització soterrada amb cinta de senya-
lització inclosa

QUATRE  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

E9UZ001 ml Mitja canya radi 15 cm, morter SIKATOP SEAL 107 o similar i rev. resina epoxi
SIKAGUARD 62 o similar

21,04

Formació de mitja canya de 15 cm de radi en les entregues entre les
solera i els parament vertical de l'interiors dels dipòsits mitjançant la
utilització de morter impermeable flexible tipus SIKATOP SEAL 107 o
de caracteristiques similars i recobriment d'aquest amb una capa pro-
tectora a base de resines epoxi SIKAGUAR 62 o de caracteristiques si-
milars 

VINT-I-UN  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

G8B7002 m2 Pintat vert. parament o paviment revestiment epoxi 2-3 mm, capa imprimació 19,57
Pintat de parament vertical de formigó o de paviment amb una capa
de 2 a 3 mm de revestiment epoxi, tipus MASTERTOP BC 378 o simi-
lar prèviament amb una capa d'imprimació del tipus MASTERTOP P
611 de BASF o similar

DINOU  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

F7B451B0 m2 Làmina antigerminant col·locada sense adherir 1,94
Làmina antigerminant col·locada sense adherir, prèvia a l'estesa de
graves

UN  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

12008103 u Treballs de demolició i reposició elements obra civil EDAR 5.676,16
Partida integre a justificar per la direcció facultativa destinada a la de-
molició i a la reposició dels elements d'obra, principalament de la viali-
tat interior de l'EDAR i de la tanca perimetral, afectats per la instal·la-
ció soterrada del tub de polietilè d'alta densitat PE-100 de Ø125 mm
procedent de l'ETAP

CINC MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS  EUROS amb SETZE
CÈNTIMS

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa 18,66
Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou forma-
ció d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el projecte.

DIVUIT  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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G3C515H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba 77,05
Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència to-
va i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

SETANTA-SET  EUROS amb CINC CÈNTIMS

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm 1,03
Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàs-
tic >= 500 N/mm2

UN  EUROS amb TRES CÈNTIMS

01.08.04 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ
FBA2U035 Partida general de senyalització vertical 391,46

Partida general per al subministrament i col·locació de senyalitzacions
verticals vàries, i pintat sobre paviment de senyalització horitzontal
amb pintura reflectora i microesferes de vidre amb màquina autopro-
pulsada

TRES-CENTS NORANTA-UN  EUROS amb
QUARANTA-SIS CÈNTIMS

01.08.06 GESTIO DE RUNES
E2R1U100 PA Subministrament, gestor i transport de runes i residus a l'abocador 1.052,05

Subministrament, gestor i transport de runes i residus a l'abocador
amb contenidors de 5m3, procedents de les obres de construcció

MIL CINQUANTA-DOS  EUROS amb CINC CÈNTIMS

01.08.07 JARDINERIA
F226U001 m2 Preparació de terres, aportació adob, sembra 1,50

Preparació mecànica de les terres amb fresat, aportació d'adob orgà-
nic i sembra de gespa autòctona

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

F226U002 PA Plantació arbres i arbustos 400,00
Partida alçada pel subministrament i 

QUATRE-CENTS  EUROS
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02 EQUIPS MECÀNICS

02.01 OBRA DE CAPTACIÓ I CANONADA D'INTERCONNEXIÓ
REIXAINOX kg Subminstrament i muntatge de reixa retenció sòlids acer inox. 304 5,56

Subministrament i muntatge de reixa a l'entrada de la captació d'aigua
per la retenció dels sòlids arrossegats pel riu per evitar-ne l'entrada a
la canonada de formigó de DN1000. La reixa estarà formada per un
bastidor rectangular de 5 m de llargada per 1,5 m d'alçada total, fet a
partir de perfil rectangular 100x100x4 mm d'acer inox. AISI-304 fabri-
cat segons EN-10296, amb tres muntants col·locats equidistants. Els
espais entre muntats es col·locaràn 6 perfils verticals rectangular de
80x80x3 mm d'acer inox. AISI-304 fabricats segons EN-10296 deixant
una separació entre barres de 15 cm. Inclou el muntatge que es realit-
zarà mitjançant la fixació de la reixa en la mateixa obra existent d'inici
de la sèquia, la fixació es farà amb tacs químics M16 d'acer inox. AI-
SI-304, i els elements d'elevació necessàris

CINC  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

CV100A304 u Subministrament i muntatge comporta mural 1.000x1.000 amb muntant i acc. m.
volant

2.364,56

Subministrament i muntatge de comporta mural de 1.000 mm d'ampla-
da i 1.000 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant amb
bastidor per l'obsturació de tub de formigó DN1000, fixada a paret ver-
tical amb una alçada des del terra fins al fons del canal de 1,80 m. La
comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer d'EPDM, es-
sent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'inclouen tots
els elements i accessoris de fixació que també seràn d'acer inox. AI-
SI-304

DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

CV050A304 u Subministrament i muntatge comporta mural 500x500 amb muntant i acc. m.  volant 1.053,42
Subministrament i muntatge de comporta mural de 500 mm d'amplada
i 500 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant amb basti-
dor per l'obsturació de finestra de 500x500 en arqueta de buidat, fixa-
da a paret vertical de formigó de la propia arqueta amb una alçada
des del terra fins al fons de 2,50 m. La comporta serà estanca a les 4
cares mitjançant elastòmer d'EPDM, essent tots els elements me-
tàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'inclouen tots els elements i accessoris
de fixació que també seràn d'acer inox. AISI-304

MIL CINQUANTA-TRES  EUROS amb QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

CM080A304 u Subministrament i muntatge comporta mural 800x800 amb muntant i acc.
motoritzat

2.098,96

Subministrament i muntatge de comporta mural de 800 mm d'amplada
i 800 mm d'alçada d'accionament motoritzat elèctric amb bastidor per
l'obsturació de tub de tub de formigó DN800 situat en arqueta de deri-
vació, fixada a paret vertical de formigó de la propia arqueta amb una
alçada des del terra fins al fons de 2,30 m. La comporta serà estanca
a les 4 cares mitjançant elastòmer d'EPDM, essent tots els elements
metàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'inclouen tots els elements i accesso-
ris de fixació que també seràn d'acer inox. AISI-304

DOS MIL NORANTA-VUIT  EUROS amb NORANTA-SIS
CÈNTIMS
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02.02 BOMBAMENT DE CAPÇALERA I FILTRACIÓ
CV080B304 u Subministrament i muntatge comporta mural 800X800 amb torreta i acc. m. volant 1.708,43

Subministrament i muntatge de comporta mural de 800 mm d'amplada
i 800 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant amb torre-
ta per l'obsturació de tub de formigó DN800, fixada a paret vertical
amb una alçada des del terra fins al fons del canal de 4,05. La compor-
ta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer d'EPDM, essent
tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'inclouen tots els
elements i accessoris de fixació que també seràn d'acer inox. AISI-304

MIL SET-CENTS VUIT  EUROS amb QUARANTA-TRES
CÈNTIMS

06-REI.AUT u Subministrament i muntatge reixa filtrant automàtica de la casa ESTRUAGUA o eq. 17.634,28
Subminstrament i muntatge de reixa filtrant automàtica de la casa ES-
TRUAGUA o equivalent per la retenció dels sòlids a l'entrada del pou
de bombament de capçalera per a un cabal de 750 m³/h segons fitxa
tècnica numero 06 de l'annex 8 amb estructura metàl·lica d'acer inox.
AISI-304, l'equip es col·locarà en el canal d'entrada de 80 cm d'ampla-
da amb una produnditat total de 4,05 m amb un inclinació de 75º. S'in-
clouen tots els elements i accessoris necessaris per a la seva fixació
que seràn metàl·lics d'acer inox. AISI-304, així com el transport fins a
l'obra, la decàrrega i la seva instal·lació

DISSET MIL SIS-CENTS TRENTA-QUATRE  EUROS amb
VINT-I-VUIT CÈNTIMS

09-BOM.CAP u Subministrament i muntatge bomba centrifuga sub., 360 m³/h i 12 m.c.a., model
XPF200J de la casa SULZER

11.154,30

Subministrament i muntatge de bomba centrifuga submergible vertical
de la casa SULZER model XPF200J-CB1.3-PE185/6 EX de 360 m³/h i
12 m.c.a. segons fitxa tècnica de l'annex N, la bomba es fixarà en pe-
destal de fosa per l'acoplament automàtic de la bomba amb sortida
DN200 i colze de 90º, amb tub guia fixat superiorment en la mateixa
canonada d'impulsió

ONZE MIL CENT CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb
TRENTA CÈNTIMS

CAL.INOX01 u Subministrament i muntatge caldereria per impulsió DN250, canonada i accessoris
AISI-316L, unions sol. i brides boges al

2.441,44

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de canonada d'impulsió de DN250 des de les bombes situades dins el
pou de bombament fins al filtre d'escala segons plànols, aquesta cano-
nada estarà formada per a dues part. 
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=254
mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques de 204 a 254 mm de dià-
metre, colzes 90º de Øe =254 mm i l'anell de Øe=204 mm) seràn de
gamma de milimètrica de 2 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN200 o DN250  i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades
a taller en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els
plànols, per tal de collar-hi els braços per a la seva suportació

DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-UN  EUROS amb
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

MCS00115 u Subministrament de contenidor plàstic amb rodes de 1 m³ 288,70
Subministrament de contenidor de polietilè d'alta densitat amb protec-
ció als raigs ultravioleta de color verd amb 4 rodes, amb una capacitat
de 1 m³ i amb els elements per poder ser elevat i buidat en camió

DOS-CENTS VUITANTA-VUIT  EUROS amb SETANTA
CÈNTIMS
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09-FIL.ESC u Subministrament i muntatge de filtre d'escala 2 mm de la casa ESTRUAGUA amb
cargol transportador

17.601,08

Subminstrament i muntatge de filtre d'escala automàtic autonetejant
model Ts-01 de la casa ESTRUAGUA per la filtració de particules a
l'entrada de la línia de tractament per un cabal de 375 m³/h i una llum
de pas de 2 mm segons fitxa tècnica de l'annex N amb estructura me-
tàl·lica d'acer inox. AISI-304 amb un cargol transporador per portar els
residus retinguts fins a un contenidor totalment instal·lat, l'equip es
col·locarà en el canal d'entrada de 60 cm d'amplada i una produnditat
total de 1 m amb un inclinació de 75º. S'inclouen tots els elements i ac-
cessoris necessaris per a la seva fixació que seràn metàl·lics d'acer
inox. AISI-304, així com el transport fins a l'obra, la decàrrega i la seva
instal·lació

DISSET MIL SIS-CENTS UN  EUROS amb VUIT CÈNTIMS

GJMBZ250 u Subministrament i muntatge cabalimetre electromagètic DN250 tipus PROMAG50,
PN10, 4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides

3.148,31

Subministrament i muntatge de cabalimetre electomagnètic DN250
PN10 amb sortida 4-20 mA, tipus PROline PROMAG 50W de la casa
ENDRESS-HAUSER, col·locat entre brides DIN amb cargols i feme-
lles hexagonal d'acer inox. AISI-316L DIN-933 i DIN-934 respectiva-
ment

TRES MIL CENT QUARANTA-VUIT  EUROS amb
TRENTA-UN CÈNTIMS

G442Z001 u Suportació p.caldereria acer S275JR, treb.taller+galv., col.obra carg. 68,51
Partida integre per a la formació, subministrament i col·locació a obra
de suportació metàl·lica segons plànols, d'acer S275JR,  treballat a ta-
ller i amb posterior galvanitzat en calent per a la suportació de canona-
da d'acer inox. Inclou tots els elements i accessoris necessàris per a
la seva col·locació i els sistemes d'elevació necessàris

SEIXANTA-VUIT  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

ED7FZ001 m Tub PVC evacuació, DN=250mm, col·locat vertical 43,37
Subminstrament i col·locació de tub de PVC segons UNE-EN-1453
classe M de 250 mm de diàmetre col·locat verticalment per la forma-
ció de baixant des de la sortida del cargol transportador fins al conteni-
dor de recollida, inclou subministre i col·locació de suportacions d'acer
galvanitzat fixades en parament vertical de formigó armat

QUARANTA-TRES  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

CAL.INOX15 u Subministrament i muntatge caldereria per impulsió DN300, canonada i accessoris
AISI-316L, unions sol. i brides boges al

1.407,49

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de canonada de DN300 com a sobreiixidor segons plànols, aquesta
canonada estarà formada per a una part. 
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=304
mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (colzes 90º de Øe =304 mm) seràn de gamma de mili-
mètrica de 2 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN300  i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els
plànols, per tal de collar-hi els braços per a la seva suportació

MIL QUATRE-CENTS SET  EUROS amb QUARANTA-NOU
CÈNTIMS
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02.03 CAMBRA DE MESCLA I FLOCULACIÓ
MEA00101 u Subministrament i muntatge d'agitador elèctric, tipus sabre d'hèlix de Ø1.000 mm,

de MILTON ROY
6.112,25

Subministrament i muntatge d'agitador elèctric, tipus sabre d'hèlix de
Ø1.000 mm segons fitxa tècnica de l'annex N, model VRG5105S400
de la casa MILTON ROY amb una longitud de l'eix de 4 m, l'agitador
disposar d'una brida  de 300 mm de diàmetre total amb 4 forats de
Ø18 mm per a la fixació a la placa base de 500 x 500 mm amb 4 fo-
rats per a la seva fixació amb tac químic M16 d'acer inoxidable AI-
SI-316 directament en el forjat de formigó armat

SIS MIL CENT DOTZE  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

MEA00102 u Subminstrament i muntatge d'agitador elèctric, tipus sabre d'hèlix de Ø2.000 mm,
de MILTON ROY

6.438,43

Subministrament i muntatge d'agitador elèctric, tipus sabre d'hèlix de
Ø2.000 mm segons fitxa tècnica de l'annex N, model FRF0203S350
de la casa MILTON ROY amb una longitud de l'eix de 5,70 m, l'agita-
dor disposar d'una brida de 215 mm de diàmetre total amb 4 forats de
Ø18 mm per a la fixació a la placa base de 350 x 350 mm amb 4 fo-
rats per a la seva fixació amb tac químic M16 d'acer inoxidable AI-
SI-316 directament en el forjat de formigó armat

SIS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT  EUROS amb
QUARANTA-TRES CÈNTIMS

CV100B316 u Subministrament i muntatge comporta mural 1.000x1.000 amb torreta i acc. m.
volant

2.900,28

Subministrament i muntatge de comporta mural de 1.000 mm d'ampla-
da i 1.000 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant amb
torreta per l'obsturació de finestra de 1.000 x 1.000 mm, fixada a paret
vertical amb una alçada des del terra fins al fons del canal de 2,30 m.
La comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer d'EPDM,
essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-316L. S'inclouen
tots els elements i accessoris de fixació que també seràn d'acer inox.
AISI-316

DOS MIL NOU-CENTS  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

GN12Z150 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN150 tanc. elàstic, de
BELGICAST

293,91

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb vo-
lant DN150 PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons
EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN
1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202 amb eix d'acer
inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanitzada amb cautxú
EPDM, revestiment interior i exterior epoxi de 250 micas com mínim
aplicada electroestaticament,  inclou subministrament de les juntes es-
tanques i la cargoleria per la fixació de la vàlvula amb cargols DIN-931
i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L

DOS-CENTS NORANTA-TRES  EUROS amb
NORANTA-UN CÈNTIMS
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02.04 DECANTADOR LAMEL·LAR
CV100B316 u Subministrament i muntatge comporta mural 1.000x1.000 amb torreta i acc. m.

volant
2.900,28

Subministrament i muntatge de comporta mural de 1.000 mm d'ampla-
da i 1.000 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant amb
torreta per l'obsturació de finestra de 1.000 x 1.000 mm, fixada a paret
vertical amb una alçada des del terra fins al fons del canal de 2,30 m.
La comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer d'EPDM,
essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-316L. S'inclouen
tots els elements i accessoris de fixació que també seràn d'acer inox.
AISI-316

DOS MIL NOU-CENTS  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

CM050B316 u Subministrament i muntatge comporta mural 500X500 amb torreta i acc. m. volant 1.240,24
Subministrament i muntatge de comporta mural de 500 mm d'amplada
i 500 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant amb torre-
ta per l'obsturació de tub d'acer inox. Ø400, fixada a paret vertical
amb una alçada des del terra fins al fons del canal de 2,30 m. La com-
porta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer d'EPDM, essent
tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-316. S'inclouen tots els
elements i accessoris de fixació que també seràn d'acer inox. AISI-316

MIL DOS-CENTS QUARANTA  EUROS amb
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

12-PO.RAS u Subministrament i muntatge de pont mecànic rascador Ø6,5 m, AISI-304,
ESTRUAGUA o eq.

14.692,10

Subministrament i muntatge de conjunt de pont motoritzat amb ras-
quets segons fitxa tècnica número 12 de l'annex 8, de 6,5 m de diàme-
tre total i una altura útil de 3,30 m en la zona d'espessiment de la casa
ESTRUAGUA o equivalent, tot ell fabricat amb acer inox. AISI-304. El
pont disposarà de 2 braços perimetrals per fer l'escombrat de fons
amb 2 rasquets en cada braç disposats tipus espina de peix, les pales
dels rasquets seràn d'EPDM i d'un rascador per la zona de fangs de
les mateixes caracteristiques, inclou subministrament i col·locació de
campana circular d'acer inox. AISI-316L de Ø600 i de tub de DN400
d'acer inox. AISI-316L per a comunicar la campana amb la sortida de
la cambra de floculació 

CATORZE MIL SIS-CENTS NORANTA-DOS  EUROS amb
DEU CÈNTIMS

13-LAM.PVC u Subministrament i muntatge de conjunt de lamel·les de PVC 9.294,72
Subministrament i muntatge del conjunt de lamel·les de PVC format
per a dues unitats de 6.500 mm de llargada, 2.550 mm d'amplada i
1.500 mm d'alçada i 60º d'inclinació, model FS41.50 de la casa ECO-
TEC. Cadascun dels blocs de lamel·les es suportaràn mitjançant uns
perfils de poliester reforçats amb fibra de vidre fixats en els murs de
formigó del propi decantador mitjançant anclatges químics d'acer inox.
AISI304. Inclou transport des de fàbrica fins a l'obra, descàrrega i
col·locació dins el decantador.

NOU MIL DOS-CENTS NORANTA-QUATRE  EUROS amb
SETANTA-DOS CÈNTIMS

CAL.INOX02 u Subministrament i muntatge caldereria per by-pass DN400, canonada i accessoris
AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

7.779,61

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de by-pass de DN400 des del canal d'entrada al decantador fins al
col·lector d'entrada als filtres de sorra segons plànol, aquest col·lector
estarà format per a tres parts
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=406,4 mm i 3 mm d'espessor.
- Els colzes 90º seràn d'acer inox. AISI-316L de Øe =406 mm de 3
mm d'espessor i 600 mm de radi d'acer AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

SET MIL SET-CENTS SETANTA-NOU  EUROS amb
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SEIXANTA-UN CÈNTIMS

GN42Z400 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400, tipus WAFER, de
BELGICAST

1.020,07

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400 PN10, tipus
WAFER de la casa BELGICAST segons UNE-EN-593, amb cos de fo-
sa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431, jun-
ta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer inoxidable AI-
SI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras com a mí-
nim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 cargols de fixa-
ció, tots ells d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de varilles rosca-
des M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, femelles hexago-
nals DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estanqueïtat

MIL VINT  EUROS amb SET CÈNTIMS

CAL.INOX03 u Subministrament i muntatge de col·lector sortida decantador Ø400,
tub+accessoris AISI-316L, unio. soldades i brides bojes al.

3.984,82

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de col·lector de DN400 des del canal de sortida del decantador fins al
col·lector d'entrada al filtres de sorra segons plànol
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=406,4 mm i 3 mm d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques de 506 a 406 mm de dià-
metre, colzes 90º de Øe=406,4 mm, tes iguals de Øe=406 mm) seràn
de gamma de milimètrica de 3 mm de gruix.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE  EUROS amb
VUITANTA-DOS CÈNTIMS

29-BOM.FAN u Bomba cambra seca aspiració fangs decantador p. 34 m³/h i 1 m.c.a. de SULZER 2.850,61
Subministrament i muntatge de bomba centrífuga autoaspirant col·lo-
cada horitzontalment de 134 m³/h de cabal i 1 m d'altura manomètrica,
model XPF80C-VX.6-PE15/4-D01*10 de la casa SULZER segons fitxa
tècnica de l'annex N, muntat dins d'arqueta registrable i amb les con-
nexions a les canonades d'aspiració i impulsió

DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA  EUROS amb
SEIXANTA-UN CÈNTIMS

GN12Z080 u Subminstrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN80 tanc. elàstic, de
BELGICAST

153,59

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb vo-
lant DN80 PN10-16, model BV-05-07 de BELGICAST segons
EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN
1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202 amb eix d'acer
inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanitzada amb cautxú
EPDM, revestiment interior i exterior epoxi de 250 micas com mínim
aplicada electroestaticament,  inclou subministrament de les juntes es-
tanques i la cargoleria per la fixació de la vàlvula amb cargols DIN-931
i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L

CENT CINQUANTA-TRES  EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

GN85Z080 u Subministrament i muntatge de vàlvula retenció bola DN80, de BELGICAST 143,30
Subministrament i muntatge de vàlvula de retenció de bola DN80
PN10, model BV-05-38 de BELGICAST, amb unió mitjançant brides
F6 segons UNE-EN-558-1, orificies segons UNE-EN-1092-2, recoma-
nat per a aigües residuals amb coll de fosa dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), bolad'alumini vulcanitzada en NBR, recobriment de pintura
epoxi de 150 micas d'espessor mínim aplicada electroestaticament,
probada hidraulicament segons UNE-EN-1074 i EN-12266. Inclou el
subministrament de les juntes estanques i la cargolerai per la fixació
de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i femelles hexagonals
DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

CENT QUARANTA-TRES  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
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TUBINOX200 ml Subministrament i muntatge tub inox. AISI-316L Øe=204 e=2 mm mili 124,81
Subministrament i col·locació de tub d'acer inoxidable AISI-316L de
Ø204 mm i 2 mm d'espessor, gama milimètric, perforat superiorment
amb orificis 35 mm de diàmetre separats 20 cm

CENT VINT-I-QUATRE  EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS

CAL.INOX04 u Subministrament i muntatge col·lector per bombes asp.fangs DN80, canonada i
accessoris AISI-316L, unions sol. i brides boges al

509,93

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de col·lector d'entrada i de sortida de les bombes d'aspiració, DN80,
per a la col·locació de la valvuleria, la unió de les dues canonades
d'impulsió i la derivació de la canonada d'entrada a cada bomba se-
gons plànol
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=84
mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (, colzes 90º de Øe=84 mm, tes iguals de Øe=84 mm)
seràn de gamma de milimètrica de 2 mm de gruix.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN80 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller en
l'extem del tub.
- Les unions per la formació dels canvis de material entre tub d'ACER
INOX. i PEAD PE-100, s'utilitzarà pel costat de PEAD brida boja d'alu-
mini DIN-2223 PN-10 
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

CINC-CENTS NOU  EUROS amb NORANTA-TRES
CÈNTIMS

G442512C kg Acer S275JR,p/ancor.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+galv.,col.obra
carg.

2,33

Partida integre per al subministrament i col·locació a obra de suporta-
ció metàl·lica, d'acer

DOS  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

G442Z001 u Suportació p.caldereria acer S275JR, treb.taller+galv., col.obra carg. 68,51
Partida integre per a la formació, subministrament i col·locació a obra
de suportació metàl·lica segons plànols, d'acer S275JR,  treballat a ta-
ller i amb posterior galvanitzat en calent per a la suportació de canona-
da d'acer inox. Inclou tots els elements i accessoris necessàris per a
la seva col·locació i els sistemes d'elevació necessàris

SEIXANTA-VUIT  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
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02.05 FILTRES DE SORRA
GN12Z400 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN400 tanc. elàstic, de

BELGICAST
2.574,24

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb vo-
lant DN400 PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons
EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN
1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202 amb eix d'acer
inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanitzada amb cautxú
EPDM, revestiment interior i exterior epoxi de 250 micas com mínim
aplicada electroestaticament,  inclou subministrament de les juntes es-
tanques i la cargoleria per la fixació de la vàlvula amb cargols DIN-931
i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L

DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-QUATRE  EUROS amb
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

30-FIL.SOR u Modul pref. de filtració de rentat continu cabal 60 m3/h, de SANIFUTUR 36.887,19
Modul prefabricat de filtració amb llit de sorrat de rentat en continu,
model M-1500 de la casa SANIFUTUR per a un cabal de tractament
de 60 m³/h, de 5 m 'alçada, 2,34 m d'amplada i i llargada. Constuït en
poliester reforçat amb figra de vidre i estructura metàl·lica d'acer, amb
el nucli intern i el rentador amb acer inoxidable AISI-316, coberta de
polister reforçat amb fibra de vidre, quatre registres superiors, colum-
na de nivell pel control de pressió de rentat constuït amb acer inox. AI-
SI-316L i la corresponent sorra silícia tallada especial de 1,5 mm. In-
clou el transport des de fàbrica fins a obra i els elements d'elevació
per a la descàrrega i la col·locació

TRENTA-SIS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SET  EUROS
amb DINOU CÈNTIMS

CAL.INOX05 u Subministrament i muntatge col·lector DN400, canonada i accessoris AISI-316L,
unions. sol.,brides boges al. i elast.

11.351,03

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de col·lector d'entrada als filtres de sorra de DN400 des de la vàlvula
papallona del col·lector de sortida del decantador i de col·lector de sor-
tida dels filtres de sorra de DN400 des dels filtres fins al col·lector ge-
neral de sortida segons plànol
- Els tubs, tant d'entrada i sortida als filtres, seràn d'acer inox. AI-
SI-316L, gama milimètrica, de Øe=406,4 mm i 3 mm d'espessor.
- Les derivacions, tant d'entrada i sortida, seràn d'acer inox. AI-
SI-316L, gama milimètrica de Øe=204 mm i 2 mm d'espessor.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els extrens de les derivacions de DN200, tant d'entrada i sortida als
col·lectors, estaràn preparades per la realització d'unions mitjançant
maniguet elàstic en les entrades i sortides dels filtres.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

ONZE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-UN  EUROS amb
TRES CÈNTIMS

GN42Z400 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400, tipus WAFER, de
BELGICAST

1.020,07

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400 PN10, tipus
WAFER de la casa BELGICAST segons UNE-EN-593, amb cos de fo-
sa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431, jun-
ta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer inoxidable AI-
SI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras com a mí-
nim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 cargols de fixa-
ció, tots ells d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de varilles rosca-
des M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, femelles hexago-
nals DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estanqueïtat

MIL VINT  EUROS amb SET CÈNTIMS
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J.ELAS200 u Juntes elàstiques DN200 acer inox. AISI-316, maniguet nitril-butil 128,55
Junta elàstica de 140 mm de llargada d'acer inoxidable qualitat AI-
SI-304, per a unió de canonades de DN200 de diàmetre interior amb
maniguet d'estanqueïtat de nitril, amb una tanca per una pressió de 10
bars de la casa ARPOL

CENT VINT-I-VUIT  EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

J.ELAS050 u Juntes elàstiques DN50 acer inox. AISI-316, maniguet nitril-butil 60,28
Junta elàstica de 75 mm de llargada d'acer inoxidable qualitat AI-
SI-304, per a unió de canonades de DN63 de diàmetre interior amb
maniguet d'estanqueïtat de nitril, amb una tanca per una pressió de 10
bars de la casa ARPOL

SEIXANTA  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

GN42Z200 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN200, tipus WAFER, de
BELGICAST

252,96

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN200 PN10, tipus
WAFER segons UNE-EN-593, de la casa BELGICAST, amb cos de fo-
sa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431, jun-
ta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer inoxidable AI-
SI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras com a mí-
nim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 cargols de fixa-
ció, tots ells d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de varilles rosca-
des M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, femelles hexago-
nals DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estanqueïtat.

DOS-CENTS CINQUANTA-DOS  EUROS amb
NORANTA-SIS CÈNTIMS

G442Z001 u Suportació p.caldereria acer S275JR, treb.taller+galv., col.obra carg. 68,51
Partida integre per a la formació, subministrament i col·locació a obra
de suportació metàl·lica segons plànols, d'acer S275JR,  treballat a ta-
ller i amb posterior galvanitzat en calent per a la suportació de canona-
da d'acer inox. Inclou tots els elements i accessoris necessàris per a
la seva col·locació i els sistemes d'elevació necessàris

SEIXANTA-VUIT  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

CAL.INOX06 u Subministrament i muntatge caldereria purges filtes DN100, canonada i accessoris
AISI-316L, unions. sol.,brides boges al. i elas

1.468,53

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de col·lector per les purgues dels filtres de sorra de DN100 des de les
derivacions de purga de cada filtre de DN50 fins al col·lector de buidat
de DN200 segons plànol
- Els tubs, seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=104
mm i 2 mm d'espessor.
- Les derivacions, seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica de
Øe=50 mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (colzes 90º de Øe =104 mm) seràn de gamma de mili-
mètrica de 2 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els extrens de les derivacions de DN50, estaràn preparades per la
realització d'unions mitjançant maniguet elàstic en les entrades i sorti-
des dels filtres.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT  EUROS amb
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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CAL.INOX07 u Subministrament i muntatge caldereria buidat filtes DN200, canonada i accessoris
AISI-316L, unions. sol.,brides boges al.

656,87

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de col·lector de buidat dels filtres de sorra de DN200 segons plànol
- Els tubs, seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=204
mm i 2 mm d'espessor.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN200 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

SIS-CENTS CINQUANTA-SIS  EUROS amb
VUITANTA-SET CÈNTIMS

GN12Z200 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN200 tanc. elàstic, de
BELGICAST

585,43

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb vo-
lant DN200 PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons
EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN
1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202 amb eix d'acer
inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanitzada amb cautxú
EPDM, revestiment interior i exterior epoxi de 250 micas com mínim
aplicada electroestaticament,  inclou subministrament de les juntes es-
tanques i la cargoleria per la fixació de la vàlvula amb cargols DIN-931
i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

CINC-CENTS VUITANTA-CINC  EUROS amb
QUARANTA-TRES CÈNTIMS

EMFS021 u Mesurador de cabal DN100, tipus PROMAG 50W d'ENDRESS-HAUSER o similar 1.876,07
Subministrament de mesurador de cabal magnètic inductiu DN100 ti-
pus PROMAG 50 de la casa ENDRESS HAUSER o similar, embridat

MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS  EUROS amb SET
CÈNTIMS

EMFS025 u Muntatge i posata en marxa dels filtres 20.354,33
Muntatge i posta en marxa dels filtres i equips restants mitjançant ope-
raris especialitzats, inclou dietes i desplaçaments

VINT MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE  EUROS
amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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02.06 CANONADA ENTRADA DIPÒSIT
GJMBZ400 u Subministrament i muntatge cabalimetre electromagètic DN400 tipus PROMAG50,

PN10, 4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides
4.802,23

Subministrament i muntatge de cabalimetre electomagnètic DN400
PN10 amb sortida 4-20 mA, tipus PROline PROMAG 50W de la casa
ENDRESS-HAUSER o similar, col·locat entre brides DIN amb cargols
i femelles hexagonal d'acer inox. AISI-316L DIN-933 i DIN-934 respec-
tivament.

QUATRE MIL VUIT-CENTS DOS  EUROS amb
VINT-I-TRES CÈNTIMS

CAL.INOX08 u Subministrament i muntatge caldereria a dipòsit DN400, canonada i accessoris
AISI-316L, unions. sol. i brides boges al.

9.601,95

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de canonada d'enllaç de DN400 entre la sortida del col·lector de sorti-
da dels filtres i el dipòsit d'aigua tractada segons plànol, aquest col·lec-
tor estarà format per a tres parts
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=406,4 mm i 3 mm d'espessor.
- Els colzes 90º seràn d'acer inox. AISI-316L de Øe =406 mm de 3
mm d'espessor i 600 mm de radi d'acer AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

NOU MIL SIS-CENTS UN  EUROS amb NORANTA-CINC
CÈNTIMS

FFB1L425 m Tub PE 100,DN=400mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

90,91

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 400 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

NORANTA  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

02060001 PA Aïllament canonada DN400 resistència elèctrica, fibre de vidre i rec.planxa alumini 1.400,00
Partida integre per a l'aïllament de la canonada d'acer inoxidable de
DN400 que no està enterrada des de la sortida dels filtres de sorra mit-
jançant la col·locació d'un resistència elèctrica, recobriment de tot el
tub amb fibra de vidre proteguida un tub de planxa d'alumini, inclou
tant el tram horitzontal com el tram vertical

MIL QUATRE-CENTS  EUROS
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02.07 DIPÒSIT DE PURGUES I RENTATS
27-AGI.HOR Subministrament i muntatge d'agitador elèctric, eix hor. d'hèlix de Ø300, d'ABS o

eq.
5.317,98

Subministrament i muntatge d'agitador elèctric, d'eix horitzontal amb
hèlix Ø300 mm segons fitxa tècnica de l'annex N, model
RW3041-A15/6-EC-D01*10-BO de la casa ABS o equivalent per donar
un rendiment circulatori de 0,123 m3/s ,l'agitador va col·locat amb tub
guia d'acer galvanitzat i torn amb cable d'inox.

CINC MIL TRES-CENTS DISSET  EUROS amb
NORANTA-VUIT CÈNTIMS

28-BOM.SUB Subministrament i muntatge de bomba centrifuga submergible de 60 m³/h i 12
m.c.a. de la casa SULZER

7.867,16

Subministrament i muntatge de bomba centrifuga submergible vertical
de la casa SULZER, model XPG100E-CB1.5-PE40/4-D05*10, de 60
m³/h i 12 m.c.a. segons fitxa tècnica de l'annex N, la bomba es fixarà
en pedestal de fosa per l'acoplament automàtic de la bomba amb sorti-
da DN100 i colze de 90º inclos, amb tub guia fixat superiorment en la
mateixa canonada d'impulsió també inclòs

SET MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET  EUROS amb
SETZE CÈNTIMS

CAL.INOX09 Subministrament i muntatge col·lector bombes DN125, canonada i accessoris
AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

721,90

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria DN125, per a la
formació dels tubs d'impulsió i de col·lector d'unió per la col·locació de
la vavuleria segons plànol
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=129
mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (colzes 90º de Øe=129 mm, tes iguals de Øe=129
mm) seràn de gamma de milimètrica de 2 mm de gruix.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN125 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Les unions per la formació dels canvis de material entre tub d'ACER
INOX. i PEAD PE-100, s'utilitzarà pel costat de PEAD brida boja d'alu-
mini DIN-2223 PN-10 
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

SET-CENTS VINT-I-UN  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

GN12Z125 Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN125 tanc. elàstic, de
BELGICAST

238,81

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb vo-
lant DN125 PN10-16, model BV-05-47, unió amb brida F4 (coll curt)
segons UNE-EN 1092-2 amb eix d'acer inoxidable AISI-316L, tapa i
comporta en fosa dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) amb tancament elàs-
tic, revestiment interior i exterior epoxi de 250 micas com mínim, in-
clou subministrament de les juntes estanques i la cargoleria per la fixa-
ció de la vàlvula amb cargols DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934
d'acer inoxidable AISI-316

DOS-CENTS TRENTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS

GN85Z125 Subministrament i muntatge de vàlvula retenció bola DN125, de BELGICAST 261,94
Subministrament i muntatge de vàlvula de retenció de bola DN125
PN10, model BV-05-38 de BELGICAST, amb unió mitjançant brides
F6 segons UNE-EN-558-1, orificies segons UNE-EN-1092-2, recoma-
nat per a aigües residuals amb coll de fosa dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), bolad'alumini vulcanitzada en NBR, recobriment de pintura
epoxi de 150 micas d'espessor mínim aplicada electroestaticament,
probada hidraulicament segons UNE-EN-1074 i EN-12266. Inclou el
subministrament de les juntes estanques i la cargolerai per la fixació
de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i femelles hexagonals
DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

DOS-CENTS SEIXANTA-UN  EUROS amb
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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02.08 EMMAGATZEMATGE DE REACTIUS
02-DIP.10M3 u Subministrament i muntatge dipòsit 10.000 PEAD, de Ø2.000 mm i 3.565 mm

d'altura total, de LINPAC ALLIBERT
8.278,31

Subministrament i muntatge dipòsit 10.000 PEAD, de Ø2.000 mm i
2.375 mm d'altura total de la casa LINPAC ALLIBERT, caracteristi-
ques i accessoris segons segons fitxa tècnica de l'annex N

VUIT MIL DOS-CENTS SETANTA-VUIT  EUROS amb
TRENTA-UN CÈNTIMS

03-DIP.12M3 u Subministrament i muntatge dipòsit 12.500 PEAD, de Ø2.000 mm i 4.275 mm
d'altura total, de LINPAC ALLIBERT

9.285,48

Subministrament i muntatge dipòsit 12.500 PEAD, de Ø2.000 mm i
4.275 mm d'altura total de la casa LINPAC ALLIBERT, caracteristi-
ques i accessoris segons fitxa tècnica de l'annex N

NOU MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC  EUROS amb
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

03-CUB.12M3 u Subministrament i muntatge cuba retenció 12.500 PEAD, de Ø2.500 mm i 3.375 mm
d'altura total, de LINPAC ALLIBERT

7.534,75

Subministrament i muntatge de cuba de retenció per a dipòsit de
12.500 PEAD, de Ø2.500 mm i 3.750 mm d'altura total de la casa LIN-
PAC ALLIBERT, caracteristiques i accessoris segons fitxa tècnica de
l'annex N

SET MIL CINC-CENTS TRENTA-QUATRE  EUROS amb
SETANTA-CINC CÈNTIMS

24-BOM.DOS u Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLICLOR), 60 l/h i 10
bars amb var.freq.

1.150,00

Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLI-
CLOR), configuració 1+1, 60 l/h i 10 bars amb variador de freqüència
incorporat, gamma PZIG model 1000, inclou subministrament i col·lo-
cació de suport per a bomba d'acer inox.

MIL CENT CINQUANTA  EUROS

25-BOM.DOS u Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLICLOR), 20,4 l/h i 10
bars amb var.freq.

1.050,00

Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLI-
CLOR), configuració 2+1, 20,4 l/h i 10 bars amb variador de freqüèn-
cia incorporat, gamma PZIG model 300, inclou subministrament i
col·locació de suport per a bomba d'acer inox.

MIL CINQUANTA  EUROS

26-BOM.DOS u Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLICLOR), 78 l/h i 10
bars amb var.freq.

1.168,00

Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLI-
CLOR), configuració 1+1, 78 l/h i 10 bars amb variador de freqüència
incorporat, gamma PZIG model 1.300, inclou subministrament i col·lo-
cació de suport per a bomba d'acer inox.

MIL CENT SEIXANTA-VUIT  EUROS
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02.09 SALA BOMBES I DIPÒSIT AIGUA TRACTADA
01-PONT.GR u Subministrament i muntatge de pont grua monobiga 2 Tn, inclòs carrils de

rodadura
14.498,68

Subministrament i muntatge de pont grua monobiga per una capacitat
de càrrega de 2 Tn, una distància entre carrils de rodadura de 13.000
mm, una altura d'elevació de 5,1 m i grup FEM de l'estructura A3, mo-
del 2t CXTS Monoviga 13,00 de la casa KONECRANES o equivalent
segons fitxa tècnica de l'annex N. El polipast serà del grup FEM M5
(2m) amb dues velocitats d'elevació i dues de translació amb variador
de freqüència, la grua tindrà dues velocitats de translació amb varia-
dor de freqüència. S'inclou el subministrament i muntatge dels carrils
de rodadura de 12.600 mm, que aniràn recolzades sobre mènsules de
formigó de l'estructura prefabricada del pròpi edifici, format per perfil
laminat en calent tipus HEA-200 i amb quadrat de rodadura de 50x30
mm

CATORZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS
amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

16-BOM.VER u Subministament i muntatge bomba vertical canya, 25 m3/h i 151 mca, SULZER o
FLOWSERVER

24.043,30

Subministament i muntatge bomba vertical canya, 25 m3/h i 151 mca,
SULZER o FLOWSERVER, inclou subministrament de placa base per
fixar en el forjat, connexió de descàrrega, espàrrecs i suports supe-
riors de tub guia segons fitxa tècnica de l'annex N

VINT-I-QUATRE MIL QUARANTA-TRES  EUROS amb
TRENTA CÈNTIMS

17-BOM.VER u Subministament i muntatge bomba vertical canya, 457 m3/h i 96 mca, SULZER o
FLOWSERVER

36.324,52

Subministament i muntatge bomba vertical canya, 457 m3/h i 96 mca,
SULZER o FLOWSERVER, inclou subministrament de placa base per
fixar en el forjat, connexió de descàrrega, espàrrecs i suports supe-
riors de tub guia segons fitxa tècnica de l'annex N

TRENTA-SIS MIL TRES-CENTS VINT-I-QUATRE  EUROS
amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

18-BOM.VER u Subministament i muntatge bomba vertical canya, 336 m3/h i 89 mca, SULZER o
FLOWSERVER

25.796,35

Subministament i muntatge bomba vertical canya, 336 m3/h i 89 mca,
SULZER o FLOWSERVER, inclou subministrament de placa base per
fixar en el forjat, connexió de descàrrega, espàrrecs i suports supe-
riors de tub guia segons fitxa tècnica de l'annex N

VINT-I-CINC MIL SET-CENTS NORANTA-SIS  EUROS amb
TRENTA-CINC CÈNTIMS

19-BOM.VER u Subministament i muntatge bomba vertical canya, 266 m3/h i 73 mca, SULZER o
FLOWSERVER

23.303,86

Subministament i muntatge bomba vertical canya, 266 m3/h i 73 mca,
SULZER o FLOWSERVER, inclou subministrament de placa base per
fixar en el forjat, connexió de descàrrega, espàrrecs i suports supe-
riors de tub guia segons fitxa tècnica de l'annex N

VINT-I-TRES MIL TRES-CENTS TRES  EUROS amb
VUITANTA-SIS CÈNTIMS

20-CAL.200-15 u Subministrament i muntatge calderi antiariet 200 l i 25 bar, de OLAER o eq. 2.835,24
Subministrament i muntatge de calderí antiariet de 200 l de capacitat i
pressió màxima de servei de 25 bars segons fitxa tècnica de l'annex N
de la casa OLAER o equivalent, amb brida de connexió DIN DN100
PN-25, bossa de cautxú butilic qualitat alimentària recambiable, calde-
rí d'acer P-265 GH segons UNE-EN-10028-2:2003 amb una capa anti-
corrossiva interior d'epoxi de qualitat alimentaria de 100 micras de
gruix i exteriorment amb resina acrílica de 50 micras RAL 1103. Certifi-
cat segons directiva europera 97/23/CE 
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DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

21-CAL.3000-25 u Subministrament i muntatge calderi antiariet 3000 l i 15 bar, de OLAER o eq. 17.753,96
Subministrament i muntatge de calderí antiariet de 3000 l de capacitat
i pressió màxima de servei de 15 bars segons fitxa tècnica de l'annex
N de la casa OLAER o equivalent, amb brida de connexió DIN DN250
PN-16, bossa de cautxú butilic qualitat alimentària recambiable, calde-
rí d'acer P-265 GH segons UNE-EN-10028-2:2003 amb una capa anti-
corrossiva interior d'epoxi de qualitat alimentaria de 100 micras de
gruix i exteriorment amb resina acrílica de 50 micras RAL 1103. Certifi-
cat segons directiva europera 97/23/CE 

DISSET MIL SET-CENTS CINQUANTA-TRES  EUROS amb
NORANTA-SIS CÈNTIMS

22-CAL.2000-10 u Subministrament i muntatge calderi antiariet 2000 l i 10 bar, de OLAER o eq. 9.508,94
Subministrament i muntatge de calderí antiariet de 2.000 l de capaci-
tat i pressió màxima de servei de 10 bars segons fitxa tècnica de l'an-
nex N de la casa OLAER o equivalent, amb brida de connexió DIN
DN200 PN-10, bossa de cautxú butilic qualitat alimentària recambia-
ble, calderí d'acer P-265 GH segons UNE-EN-10028-2:2003 amb una
capa anticorrossiva interior d'epoxi de qualitat alimentaria de 100 mi-
cras de gruix i exteriorment amb resina acrílica de 50 micras RAL
1103. Certificat segons directiva europera 97/23/CE 

NOU MIL CINC-CENTS VUIT  EUROS amb
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

23-CAL.2000-16 u Subministrament i muntatge calderi antiariet 2000 l i 16 bar, de OLAER o eq. 10.269,06
Subministrament i muntatge de calderí antiariet de 2.000 l de capaci-
tat i pressió màxima de servei de 16 bars segons fitxa tècnica de l'an-
nex N de la casa OLAER o equivalent, amb brida de connexió DIN
DN200 PN-16, bossa de cautxú butilic qualitat alimentària recambia-
ble, calderí d'acer P-265 GH segons UNE-EN-10028-2:2003 amb una
capa anticorrossiva interior d'epoxi de qualitat alimentaria de 100 mi-
cras de gruix i exteriorment amb resina acrílica de 50 micras RAL
1103. Certificat segons directiva europera 97/23/CE 

DEU MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU  EUROS amb SIS
CÈNTIMS

GN83Z100 u Subministrament i muntatge vàlvula retenció DN100 PN-16, tipus CLASAR, de
BELGICAST entre brides

397,19

Subministrament i muntatge vàlvula de retenció DN100 PN-16, tipus
CLASAR de la casa BELGICAST muntada entre brides, amb cos ai-
gües amunt i aigües avall de fundició nodual EN-GJS-400-15, disc
axial de poliuretà, molla d'acer inoxidable, junta tòrica de nitril.  Inclou
el subministrament de les juntes estanques i la cargolerai per la fixa-
ció de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i femelles hexago-
nals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

TRES-CENTS NORANTA-SET  EUROS amb DINOU
CÈNTIMS

GN83Z350 u Subministrament i muntatge vàlvula retenció DN350 PN-16, tipus CLASAR, de
BELGICAST entre brides

3.099,84

Subministrament i muntatge vàlvula de retenció DN350 PN-16, tipus
CLASAR de la casa BELGICAST muntada entre brides, amb cos ai-
gües amunt i aigües avall de fundició nodual EN-GJS-400-15, disc
axial de poliuretà, molla d'acer inoxidable, junta tòrica de nitril.  Inclou
el subministrament de les juntes estanques i la cargolerai per la fixa-
ció de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i femelles hexago-
nals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

TRES MIL NORANTA-NOU  EUROS amb
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
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GN83Z400 u Subministrament i muntatge vàlvula retenció DN400 PN-16, tipus CLASAR, de
BELGICAST entre brides

3.987,15

Subministrament i muntatge vàlvula de retenció DN400 PN-16, tipus
CLASAR de la casa BELGICAST muntada entre brides, amb cos ai-
gües amunt i aigües avall de fundició nodual EN-GJS-400-15, disc
axial de poliuretà, molla d'acer inoxidable, junta tòrica de nitril.  Inclou
el subministrament de les juntes estanques i la cargolerai per la fixa-
ció de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i femelles hexago-
nals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET  EUROS amb
QUINZE CÈNTIMS

GN42Z100 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN100, tipus WAFER, de
BELGICAST

117,68

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN100 PN10, tipus
WAFER segons UNE-EN-593, de la casa BELGICAST, amb cos de fo-
sa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431, jun-
ta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer inoxidable AI-
SI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras com a mí-
nim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 cargols de fixa-
ció, tots ells d'acer inox. AISI-316, formats a partir de varilles roscades
M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, femelles hexagonals
DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estanqueïtat

CENT DISSET  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

GN42Z350 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN350, tipus WAFER, de
BELGICAST

829,78

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN350 PN10, tipus
WAFER segons UNE-EN-593, de la casa BELGICAST, amb cos de fo-
sa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431, jun-
ta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer inoxidable AI-
SI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras com a mí-
nim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 cargols de fixa-
ció, tots ells d'acer inox. AISI-316, formats a partir de varilles roscades
M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, femelles hexagonals
DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estanqueïtat

VUIT-CENTS VINT-I-NOU  EUROS amb SETANTA-VUIT
CÈNTIMS

GN42Z400 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400, tipus WAFER, de
BELGICAST

1.020,07

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400 PN10, tipus
WAFER de la casa BELGICAST segons UNE-EN-593, amb cos de fo-
sa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431, jun-
ta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer inoxidable AI-
SI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras com a mí-
nim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 cargols de fixa-
ció, tots ells d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de varilles rosca-
des M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, femelles hexago-
nals DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estanqueïtat

MIL VINT  EUROS amb SET CÈNTIMS

GNZ1Z100 u Subministrament i muntatge carret telescòpic DN100 PN-16, inox. de BELGICAST 217,18
Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb
brides DN100 i PN-16, model BC-06-11 de la casa BELGICAST, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable AISI-316L, junt d'estanquitat
d'etilè propilè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres).  In-
clou el subministrament de les juntes estanques i la cargolerai per la fi-
xació de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i femelles hexa-
gonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L

DOS-CENTS DISSET  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

GNZ1Z350 u Subministrament i muntatge carret telescòpic DN350 PN-16, inox. de BELGICAST 860,17
Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb
brides DN350 i PN-16, model BC-06-11 de la casa BELGICAST amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable AISI-316L, junt d'estanquitat
d'etilè propilè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres).  In-
clou el subministrament de les juntes estanques i la cargolerai per la fi-
xació de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i femelles hexa-
gonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L

VUIT-CENTS SEIXANTA  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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GNZ1Z400 u Subministrament i muntatge carret telescòpic DN400 PN-16, inox. de BELGICAST 1.001,15
Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb
brides DN400 i PN-16, model BC-06-11 de la casa BELGICAST amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable AISI-316L, junt d'estanquitat
d'etilè propilè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres).  In-
clou el subministrament de les juntes estanques i la cargolerai per la fi-
xació de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i femelles hexa-
gonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L

MIL UN  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

CAL.INOX10 u Subministrament i muntatge caldereria DN100 impulsió 1 - Orís, canonades i acc.
AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

1.026,41

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de col·lector i tubs d'impulsió de DN100 des de les bombes verticals
fins a la connexió amb la canonada general de fosa dúctil segons plà-
nols
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=104
mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques i colzes 90º de Øe =104
mm) seràn de gamma de milimètrica de 2 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN100 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els
plànols, per a la seva suportació.

MIL VINT-I-SIS  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

CAL.INOX11 u Subministrament i muntatge caldereria DN400 impulsió 2 - Voltreganès,
canonades i acc. AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

10.366,95

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de col·lector i tubs d'impulsió de DN400 des de les bombes verticals
fins a la connexió amb la canonada general de fosa dúctil segons plà-
nols
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=406
mm i 3 mm d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques i colzes 90º de Øe =406
mm) seràn de gamma de milimètrica de 3 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els
plànols, per a la seva suportació.

DEU MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS  EUROS amb
NORANTA-CINC CÈNTIMS

CAL.INOX12 u Subministrament i muntatge caldereria DN350 impulsió 3 - Torelló S, canonades i
acc. AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

8.271,66

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de col·lector i tubs d'impulsió de DN350 des de les bombes verticals
fins a la connexió amb la canonada general de fosa dúctil segons plà-
nols
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=355
mm i 3 mm d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques i colzes 90º de Øe =355
mm) seràn de gamma de milimètrica de 3 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN350 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els
plànols, per a la seva suportació.

VUIT MIL DOS-CENTS SETANTA-UN  EUROS amb
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SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

CAL.INOX13 u Subministrament i muntatge caldereria DN400 impulsió 4 - Torelló N, canonades i
acc. AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

11.201,15

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de col·lector i tubs d'impulsió de DN400 des de les bombes verticals
fins a la connexió amb la canonada general de fosa dúctil segons plà-
nols
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=406
mm i 3 mm d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques i colzes 90º de Øe =406
mm) seràn de gamma de milimètrica de 3 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els
plànols, per a la seva suportació.

ONZE MIL DOS-CENTS UN  EUROS amb QUINZE
CÈNTIMS

GN12Z100X u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN100 tanc. elàstic, de
BELGICAST

186,16

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb vo-
lant DN100 PN25, model BV-05-47 de BELGICAST, unió amb brida
F4 (coll curt) segons UNE-EN 1092-2 amb eix d'acer inoxidable AI-
SI-316L, tapa i comporta en fosa dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) amb
tancament elàstic, revestiment interior i exterior epoxi de 250 micas
com mínim, inclou subministrament de les juntes estanques i la cargo-
leria per la fixació de la vàlvula amb cargols DIN-931 i femelles hexa-
gonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L

CENT VUITANTA-SIS  EUROS amb SETZE CÈNTIMS

GN12Z200 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN200 tanc. elàstic, de
BELGICAST

585,43

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb vo-
lant DN200 PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons
EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN
1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202 amb eix d'acer
inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanitzada amb cautxú
EPDM, revestiment interior i exterior epoxi de 250 micas com mínim
aplicada electroestaticament,  inclou subministrament de les juntes es-
tanques i la cargoleria per la fixació de la vàlvula amb cargols DIN-931
i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

CINC-CENTS VUITANTA-CINC  EUROS amb
QUARANTA-TRES CÈNTIMS

GN12Z250 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN250 tanc. elàstic, de
BELGICAST

859,63

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb vo-
lant DN250 PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST, unió amb bri-
da F4 (coll curt) segons UNE-EN 1092-2 amb eix d'acer inoxidable AI-
SI-316L, tapa i comporta en fosa dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) amb
tancament elàstic, revestiment interior i exterior epoxi de 250 micas
com mínim, inclou subministrament de les juntes estanques i la cargo-
leria per la fixació de la vàlvula amb cargols DIN-931 i femelles hexa-
gonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU  EUROS amb
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

GJMBZ400 u Subministrament i muntatge cabalimetre electromagètic DN400 tipus PROMAG50,
PN10, 4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides

4.802,23

Subministrament i muntatge de cabalimetre electomagnètic DN400
PN10 amb sortida 4-20 mA, tipus PROline PROMAG 50W de la casa
ENDRESS-HAUSER o similar, col·locat entre brides DIN amb cargols
i femelles hexagonal d'acer inox. AISI-316L DIN-933 i DIN-934 respec-
tivament.
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GJMBZ350 u Subministrament i muntatge cabalimetre electromagètic DN350 tipus PROMAG50,
PN10, 4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides

4.410,79

Subministrament i muntatge de cabalimetre electomagnètic DN350
PN10 amb sortida 4-20 mA, tipus PROline PROMAG 50W de la casa
ENDRESS-HAUSER o similar, col·locat entre brides DIN amb cargols
i femelles hexagonal d'acer inox. AISI-316L DIN-933 i DIN-934 respec-
tivament.

QUATRE MIL QUATRE-CENTS DEU  EUROS amb
SETANTA-NOU CÈNTIMS

GJMBZ100 u Subministrament i muntatge cabalimetre electromagètic DN100 tipus PROMAG50,
PN10, 4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides

1.876,07

Subministrament i muntatge de cabalimetre electomagnètic DN100
PN10 amb sortida 4-20 mA, tipus PROline PROMAG 50W de la casa
ENDRESS-HAUSER o similar, col·locat entre brides DIN amb cargols
i femelles hexagonal d'acer inox. AISI-316L DIN-933 i DIN-934 respec-
tivament.

MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS  EUROS amb SET
CÈNTIMS

120081007 u Safates xapa cer inox. AISI-304 recollida pèrdues bombes, col·locada en base i
connectat a desaigua

92,97

Partida integre pel subministrament i col·locació de safata de xapa d'a-
cer inoxidable AISI-304 per a la recollida de possibles vessament de
les bombes, inclou la connexió en tub de PVC Ø40

NORANTA-DOS  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
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03 INSTAL·LACIONS

03.01 ELECTRICITAT AT
12008104 u Assessorament de companyia Endesa Energia S.A. 76.346,65

Assessorament de companyia Endesa Energia SA per la realització
del subministrament de potència elèctrica de 451 KW, en alta tensió,
des de la línia elèctrica existent fins el CT de la propietat, que inclou:
conversions, cablejat, cel·les de línia, telecomandaments, mà d'obra,
obra civil, aparellatge, drets de connexió, permisos, projectes i direc-
cions tècniques

SETANTA-SIS MIL TRES-CENTS QUARANTA-SIS  EUROS
amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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3265UQE2 Centre de transformació 36.795,82
Subministrament  i muntatge de centre de transformació prefabricat
de superfície de formigó de contrucció monobloc de tipus PFU-5 o si-
milar, de dimensions exteriors 6080 mm (llargada), 2380mm (ampla-
da), 2780 mm (alçada), enllumenat, les dues portes de compa-
nyia-abonat, malla de separació amb porta entre companyia-abonat i
porta de comptadors, subministre, transport i descarrega en assenta-
ment existent d'obra civil no inclosa.

Transformador de 630 KVA a 25/0.42 KV, refrigerat de oli segons nor-
mativa, per interior, equipat amb relé bucholz, subministre i col.locació
en centre prefabricat amb accès directe a nivell de carrer.

El centre estarà format per cel.la de remontada de barres del tipus
CMR-3, sistema modular Vn=25 kv, amb un embarrat de 630A/20 KA,
amb tres detectors capacitius de presencia de tensió, sense calbes,
amb borns i pasatapes, suministrament i colocació en prefabricat de
formigo, 

Cel.la de mesura CMM-36L2 amb aïllament 36 KV, sistema modula
de Vn=25 kv, ln=630 A, segons normes de Fecsa Endesa, on s'inclou
3TI, 3TT, i pont d'interconexió a cel.la d'interruptor automàtic de
3(1x150mm2) de secció Cu, subministremanet i col.locació en centre
amb accès directe a nivell de carrer.

Cel.la de protecció del transformador per roptofusible CMP-F-36L2
amb tall i aïllament integre en SF6, interruptor rotatiu III amb cone-
xió-seccionament-posta a terra, sistema modular de Vn=25 KV, se-
gons normativa de Fecsa Endesa, amb comandament manual tipus
BR, amb bobina de desconexió, inclou tres captadors capacitius, 3
borns i tres fusibles de MT, subministre i col.locació en centre de trans-
formació  amb accès directe al carrer.

Cel.la de protecció general amb interruptor automàtic tipus
CMP-V-36L2, aïllament íntegre en SF6, seccionador trifàsic amb cone-
xió, secconament, posta a terra, interruptor en biut, segons normativa
de Fecsa Endesa, amb comandament manual tipus AV, amb relé i
amb tres TI 300/1 i tres captadors capacitius i tres terminacions inte-
riors endollables.

Presa de terra exterior per el neutre del centre de transformació, in-
clou 6 piquetes de 2 m, 6 grapes unio piqueta-cable Cu-Nu, cable aï-
llat de 1x50 RV 0.6/1kv  mm de secció per portar la presa de terra a
15 m mínim de distància del CT i cable CU-Nu  de 1x50 mm de secció
entre piquetes, subministre i colocació en rasa existent, inclosa obra
civil. Terres interiors del CT per un transformador, inclou dos ponts de
comprobació de terra, calbe de coure despullat de 1x50mm de secció
i cable Rv 1x50mm suministrat i col.locat a paret.

Presa de terra exterior per ferratges per el centre de transformació pre-
fabricat, inclou 6 piquetes de 2 m, 6 grapes unio piqueta-cable Cu-Nu,
i anell de  Cu Nu 1x50  mm de secció, subministre i col.locació en ra-
sa existent.

Quadre de doble aïllament per ubicació de comptador preparat per
modem i tarificador, inclosos, amb regleta de verificació, base shucko
i direfencial suministrat, calbejat fins a la cel.la de mesura i col.locat
adosat a la paret interior del CT.

Material de seguretat del Centre de Mesura en alta, inclou 1 banqueta
aïllant, 1 parell de guants aïllant, 1 placa de primers auxilis, 1 placa
instruccions, 1 placa de numeració del CT, 1 placa de perill de mort i 1
extintor manual de pols ABC suministrat i col.locat.

Ponts de MT entre Cel.les i entre cel.la i transformador  inclos els ter-
minals. Ponts de baixa tensió entre Transformador i la caixa de Protec-
ció de Baixa tensió.

Caixa de Protecció de magnetotèrmic de 1000 Ampers i Magnetotèr-
mic, tot inclòs.
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TRENTA-SIS MIL SET-CENTS NORANTA-CINC  EUROS
amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

03.02 ELECTRICITAT BT

20.02.01 QUADRES
EG15U874 u Partida alçada de quadre general segons esquema 119.768,55

Subministrament i Muntatge de Quadre General  de Distribució i Pro-
tecció, marca LEGRAND, ABB i/o MERLIN GERIN, inclòs Armari me-
tàl·lic, tapes, rails, portes, platines, borns de connexió, interruptors
magnetotèrmics, diferencials,  elemenst de maniobra, seccionadors,
contectors i connexionat, segons esquema unfiliar  de potència adjunt.
correctament etiquetat i amb una previsió d'ampliació del 40%, muntat
superficialment, també s'inclou el control i la maniobra de les electro-
bombes, els variadors de frequencia segons esquema per una potèn-
cia de 4 bombes de 22 KW, 4 bombes de 132 KW, amb els correspo-
nents contactors i relés  tèrmics de protecció contra sobrecàrregues,
relés auxiliars per comandament per control remot i en funció de varia-
bles físiques; voltímetre i amperímetre per cada bomba, protecció per
relé electrònic contra arribada incorrecte de tensió o desequilibri de fa-
ses, protecció contra desencebat del relé de control de potència a ca-
da motor, temporitzador de retard a la conexió per evitar maniobres
massa seguides per interrupcions momentànies repetides, compta-ho-
res i compta-impulsos per cada bomba, làmpades de senyalització llu-
minosa del funcionament normal de cada element, i si s'atura estan
conectat, senyalització de quin automatisme o protecció l'ha provocat,
magnetotèrmic per proiteguir el circuit que surt del quadre, base de fu-
sibles, borns, pulsadors, i fils.

CENT DINOU MIL SET-CENTS SEIXANTA-VUIT  EUROS
amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

EG14U001 u Partida alçada subquadre oficina segons esquema 1.355,88
Subministrament i Muntatge de Subquadre de Distribució i Protecció
d'oficina, marca LEGRAND, ABB i/o MERLIN GERIN, inclòs Armari
metàl·lic, tapes, rails, portes, platines, borns de connexió, interruptors
magnetotèrmics, diferencials, seccionadors, contectors i connexionat,
segons esquema unfiliar adjunt. correctament etiquetat i amb una pre-
visió d'ampliació del 40%, muntat superficialment

MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC  EUROS amb
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

EG16U000 u Quadres d'endolls tipus CETAC T-15 177,34
subministrament i muntatge de quadre d'endolls tipus CETAC T-15, in-
clòs caixa, 2 endolls 16A, IV, 2 endolls 16A II, proteccions incorpora-
des en caixa , connexionat interior, part proporcional de cablejat i ca-
nalització fins a quadre general, suportació i tot inclòs.

CENT SETANTA-SET  EUROS amb TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS
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20.02.02 CANALITZACIONS I CABLEJAT
EG2A1702 m Canal PVC rígid,lateral llis,40x110mm,+ separador,munt.superf. 11,55

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x110 mm amb sepa-
rador i muntada superficialment

ONZE  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

EG2DU988 m Safata reixa acer galv.calent,60mmx100mm,col.s 19,98
Subministrament  i muntatge de safata metàl.lica reixa, d'alçària 60
mm i amplària 100 mm, col.locada suspesa de parament horitzontal
amb elements de suport.

DINOU  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

EG2HUI77 m Safata reixa acer galv.calent,60mmx200mm,col.s 23,60
Subministrament  i muntatge de safata metàl.lica reixa, d'alçària 60
mm i amplària 200 mm, col.locada suspesa de parament horitzontal
amb elements de suport.

VINT-I-TRES  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

RTRIU678 m Safata elèctrica d'acer inoxidalbe  200x60 28,89
Subministrament i conexió safata amb tapa de PVC  de 100x60

VINT-I-VUIT  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

EG21H71J m Tub rígid PVC s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=125 4,53
Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aï-
llant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

EG21H81J m Tub rígid PVC s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=125 5,75
Subministrament i col.locació de tub rígid de PVC sense halògens, de
25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N
i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat su-
perficialment

CINC  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

EG22H511 m Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=16mmbaixa emissió fums,2 0,94
Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums
i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

ZERO  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

EG22H711 m Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,2 1,46
Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums
i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

UN  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

GG3191G4 m Cable 0,6/1 kV RV-XZ1 AS , 1x240mm2,col.tub 22,96
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-XZ1-AS de baixa emissió de fums i lliure d'halogens,
unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

VINT-I-DOS  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

KGH4U862 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x150mm2,col.tub 11,05
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub

ONZE  EUROS amb CINC CÈNTIMS

GG3191C4 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x95mm2,col.tub 10,73
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del ca-
ble de PVC, col·locat en tub
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DEU  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

GG319174 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x16mm2,col.tub 4,52
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del ca-
ble de PVC, col·locat en tub

QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

KG31U010 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x10mm2,col.tub 4,83
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del ca-
ble de PVC, col·locat en tub

QUATRE  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

KG31U011 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x6mm2,col.tub 4,69
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del ca-
ble de PVC, col·locat en tub

QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

KG31U013 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x2.5mm2,col.tub 2,85
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del ca-
ble de PVC, col·locat en tub

DOS  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

KGH3U47 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x1.5mm2,col.tub 3,13
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 5 x 1.5 mm2, amb coberta del ca-
ble de PVC, col·locat en tub

TRES  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

KGRTYU66 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x6 mm2,col.tub 3,03
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del ca-
ble de PVC, col·locat en tub

TRES  EUROS amb TRES CÈNTIMS

KGOUR675 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x4 mm2,col.tub 2,94
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del ca-
ble de PVC, col·locat en tub

DOS  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

KG31U026 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2.5mm2,col.tub 2,62
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del ca-
ble de PVC, col·locat en tub

DOS  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

KG31U027 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x1.5mm2,col.tub 2,13
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del ca-
ble de PVC, col·locat en tub

DOS  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

EG151211 u Caixa deriv.plàstic,80x80mm,prot.IP-40,encastada 4,99
Caixa de derivació quadrada de plàstic,  de 80x80 mm, amb grau de
protecció IP-40, encastada

QUATRE  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

EG151822 u Caixa deriv.plàstic,120x120mm,prot.IP-54,munt.superf. 14,31
Caixa de derivació quadrada de plàstic,  de 120x120 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada superficialment

CATORZE  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

RTUOO23 m Safata Unex amb tapa de  PVC 200x60 31,89
Subministrament i muntatge de Safata Unex amb tapa de PVC de
200x60 de color gris Ral 7035

TRENTA-UN  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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TRIUT999 m Safata Unex amb tapa de  PVC 100x60 29,89
Subministrament i muntatge de Safata Unex amb tapa de PVC de
100x60 de color gris Ral 7035

VINT-I-NOU  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

FHC10010 u Conversió aero-subterrania 82,02
Subministrament i formacio de conversió de línia aèria-subterrània, for-
mada per un tub d'acer galvanitzat 2'' , cimentació, capautxó de tanca-
ment, elements de fixació, mà d'obra d'instalació i material, completa-
metn instalat, inclos conexionat a xarxa de terres.

VUITANTA-DOS  EUROS amb DOS CÈNTIMS

20.02.03 ENLLUMENAT INTERIOR
EHYIU4445 u Llumenera industrial simèt.extensiv.Halugenurs Metalics 250W,oberta,suspesa 145,60

Subministrament  i muntatge de Llumenera industrial amb distribució
simètrica extensiva i làmpada vapor de sodi a pressió alta  de 250 W 
de xapa d'alumini anoditzat, oberta, suspesa, amb tots els accessoris
inclosos i comprovat el seu funcionament.

CENT QUARANTA-CINC  EUROS amb SEIXANTA
CÈNTIMS

EH213A28 u Llumenera xassís planx.acer
esmalt.+lamel.met.,T26/G13,(4x18W),reac.electronica,instal.encast.cel ras
escai.llisa

118,27

Subministrament i muntatge de Llumenera decorativa amb xassís de
planxa d'acer esmaltat i amb difusor de lamel·les metàl·liques, amb 4
tubs (tetratub) de fluorescència T26/G13  de 18W, (4x18W), amb reac-
tància electronica, instal·lada encastada a cel ras d'escaiola llisa, amb
tots els accessoris inclosos i comprovat el seu funcionament.

CENT DIVUIT  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

EH6EU000 u Kit emergència per pantalla 58, balast electronica 50,77
Subministrament i muntatge de Kit d'emergència per a làmpades fluo-
rescents de 58 W, marca DAISALUX mod bec-715 telemandable o si-
milar, amb balast electrònic i amb carregador-convertidor de bateria
de NiCd, amb possibilitat d'inhibició mitjançant interruptor, amb 2 ni-
vells de potència, autonomia >1h treballant al nivell alt i alimentant un
tub fluorescent estàndar de 58 W, i amb un rendiment del 52%, col·lo-
cat, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el seu funcionament.

CINQUANTA  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

EHB1U003 u Llumenera estanca ZALUX Alhama o similar 2x58W 106,38
Subministrament i muntatge de Llumenera marca ZALUX mod. Alha-
ma o similar, estanca IP66 amb difusor, 2 fluorescent de 58W/830, rec-
tangular, amb xassís polièster, reactància electronica, muntada super-
ficialment al sostre amb tots els accessoris inclosos i comprovat el
seu funcionament.

CENT SIS  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

EHB1U002 u Llumenera estanca ZALUX Alhama o similar 1x58W 85,84
Subministrament i muntatge de Llumenera marca ZALUX mod. Alha-
ma o similar, estanca IP66 amb difusor, 1 fluorescent de 58W/830, rec-
tangular, amb xassís polièster, reactància electronica, muntada super-
ficialment al sostre amb tots els accessoris inclosos i comprovat el
seu funcionament.

VUITANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

EH61U000 u Llumenera emergència/senyalització, DAISALUX o similar  220lúm, combinada 82,14
Subministrament i muntatge de Llumenera DAISALUX o similar d'e-
mergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 8W i 220 lú-
mens, combinada, de 1 h d'autonomia com a màxim, muntada superfi-
cialment/ encastada a la paret, amb tots els accessis inclosos i com-
provat el seu funcionament.

VUITANTA-DOS  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

KH2DU000 u Downlight ZALUX o similar,2làmp.fluorescent 26W, IP-44 91,33
Subministrament i muntatge de kit downlight compacte amb reflectori i
clips de fàcil fixació  i amb grau de protecció mínim IP-44, amb lluminà-
ries i làmpades i accessoris tot inclos i comprovat el seu funcionament
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NORANTA-UN  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

KH2DU001 u Downlight ZALUX o similar,2làmp.fluorescent 26W 79,82
Subministrament i muntatge de kit downlight compacte amb reflectori i
clips de fàcil fixació, amb lluminàries i làmpades i accessoris tot inclos
i comprovat el seu funcionament

SETANTA-NOU  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

EH2D1110 u Downlight,1làmp.halògena 50W màx.,encast.=130x115mm,reflector
intensiu,col.encast.

72,12

Subministrament i muntatge de Llumenera decorativa tipus downlight,
amb portalàmpades GY 6,35, amb 1 làmpada halògena de 50 W com
a màxim i 12 V de tensió d'alimentació, temperatura de color de 3000
K, dimensions d'encastament de 130 mm de diàmetre i 115 mm de
profunditat, amb reflector platejat intensiu, grau de protecció IP 20 i
col·locada encastada, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el
seu funcionament.

SETANTA-DOS  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

EHB21134 u Llumenera estanca,s/reflec.,reix..60-100W,col.superfic.sostre 72,20
Muntatge i subministrament de Llumenera estanca sense reflector
amb reixeta i làmpada  de 60 a 100 W, IP-65 i muntada superficial-
ment al sostre, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el seu
funcionament.

SETANTA-DOS  EUROS amb VINT CÈNTIMS

20.02.04 ENLLUMENAT EXTERIOR
COIU1565 u Llumenera FDB model Vialia Lira  50 W VSAP 138,96

Subministre i muntatge de lluminaria FDB model Vialila Lira 50W
VSAP, amb tot s els accessoris i comprovat el seu funcionament.

CENT TRENTA-VUIT  EUROS amb NORANTA-SIS
CÈNTIMS

ZHA11001 u Columna FDB model DONALSON 3,6m 144,10
Subministre i muntatge de columna d'acer galvanitzat amb acabat oxi-
ron negre forja al forn, de 3,6 metres d'alçada, de la casa Fundició
Dúctil Benito, model DONALSON. Amb porta de registre i accessoris
d'ancoratge galvanitzats i comprovat el seu funcionament.

CENT QUARANTA-QUATRE  EUROS amb DEU CÈNTIMS

E315U405 m3 Formigó/ancoratge columna fonament, HM-20 c.plàstica 20MM,ca 84,80
Formigó, per a ancoratge de columnes, HM-20/P/20/IIa, de consistència plàsti-
ca i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Inclòs col.lo-
cació de placa d'ancoratge.

VUITANTA-QUATRE  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

FG11U403 ut Conjunt d'accessoris 14,48
Subministrament i muntatge de conjunt d'accessoris format per caixa
de connexió, caixa portafussibles i fussibles de 6A.

CATORZE  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

EHUY5466 u Llumenera estanca ZALUX Alhama o similar 2x36W 65,80
Subministrament i muntatge de Llumenera marca ZALUX mod. Alha-
ma o similar, estanca IP66 amb difusor, 2 fluorescent de 36W/830, rec-
tangular, amb xassís polièster, reactància electronica, muntada super-
ficialment al sostre, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el
seu funcionament.

SEIXANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

FHN32C71 u Llumenera vials,cubeta plàst.,vap.Na press.alta 150W,preu alt,tancada,acobl.suport 160,00
Subministrament i muntatge de Llumenera asimètrica per a vials, amb
difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió al-
ta  de 150 W,  de preu alt, tancada i acoblada al suport, amb tots els
accessoris inclosos i comprovat el seu funcionament.

CENT SEIXANTA  EUROS
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GHM22301 u Braç mural parabòlica,tub ac.galv.,llarg.=0,4m,fix.plat.+cargol 58,82
Braç mural, de forma parabòlica  de tub d'acer galvanitzat de llargària
0,4 m, fixat amb platina i cargols

CINQUANTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

EG326706 m Conductor coure UNE H07V-R,1x16mm²,col.tub 2,01
Subministrament i muntatge de Conductor de coure de designació
UNE H07V-R, unipolar de secció 1x16 mm²

DOS  EUROS amb UN CÈNTIMS

FHC10010 u Conversió aero-subterrania 82,02
Subministrament i formacio de conversió de línia aèria-subterrània, for-
mada per un tub d'acer galvanitzat 2'' , cimentació, capautxó de tanca-
ment, elements de fixació, mà d'obra d'instalació i material, completa-
metn instalat, inclos conexionat a xarxa de terres.

VUITANTA-DOS  EUROS amb DOS CÈNTIMS

FG380902 m Cond.coure nu,1x35mm²,munt.superf. 4,53
Subministrament i muntatge de Conductor de coure nu, unipolar de
secció 1x35 mm², inclòs connexions i muntatge

QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

EGD1421E ut Piqueta connex.terra acer,estànd.,L=2000mm,d14,6mm,clav.terr. 22,13
Subministrament i muntatge de piqueta de connexió a terra d'acer,
amb recobriment de coure, de 2500 mm de llargària i de 17,3 mm de
diàmetre, clavada a terra. Inclosos accessoris i connexionat

VINT-I-DOS  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

FG38U001 m Conductor de coure RV-0,6/1KV de 4x6 mm² 5,27
Subministrament i muntatge de Subministrament i muntatge de Con-
ductor de coure de designació RV 0,6/1 KV, multipolar de 4x6 mm2,
instalat dins de tub conductor.

CINC  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

KG31U013 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x2.5mm2,col.tub 2,85
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del ca-
ble de PVC, col·locat en tub

DOS  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

FG31U003 m Conductor de coure RV-0,6/1KV de 3x2,5 mm² 3,02
Subministrament i muntatge de Conductor de coure de designació 
RV 0,6/1 KV, multipolar de 3x2,5 mm2. 

TRES  EUROS amb DOS CÈNTIMS

GROU789 u Suport de peu d'acer galvanitzat de 2 metres amb angle de 45 º segons
instruccions

61,87

Subministrament i muntatge de suport de peu d'acer galvanitzat de 2
metres amb angle de 45 º segons instruccions, per tal de fixar fluores-
cents, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el seu funciona-
ment.

SEIXANTA-UN  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

EG21H81J m Tub rígid PVC s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=125 5,75
Subministrament i col.locació de tub rígid de PVC sense halògens, de
25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N
i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat su-
perficialment

CINC  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

EG151822 u Caixa deriv.plàstic,120x120mm,prot.IP-54,munt.superf. 14,31
Caixa de derivació quadrada de plàstic,  de 120x120 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada superficialment
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CATORZE  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

20.02.05 MECANISMES
EG731182 u Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10-300s,5-120l 53,40

Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimenta-
ció, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de
5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat

CINQUANTA-TRES  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

EG63D15S u Presa correntbipolar+terra lateral,(2P+T),16A250V,a/tapa+caixa estanca,IP-55,preu
alt,munt.superf.

10,90

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu alt, muntada superficialment

DEU  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

EG64B176 u Pols. superfície,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu mitjà 9,59
Polsador,  de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i
làmpada pilot, preu mitjà

NOU  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

EG62U879 u Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,superficie 9,64
Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, superficie

NOU  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

EG62U111 u Interruptor commutador,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,superficie 9,83
Interruptor commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt, superficie

NOU  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

EG62U369 u Interruptor creuament,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,superficie 13,20
Interruptor creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, superficie

TRETZE  EUROS amb VINT CÈNTIMS

EG611031 u Caixa mecanismes,p/1elem.,preu mitjà,encastada 1,51
Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada

UN  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

EG621193 u Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat 9,64
Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, encastat

NOU  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

EG631153 u Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encasta 9,94
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

NOU  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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20.02.06 VARIS
EGD1421E ut Piqueta connex.terra acer,estànd.,L=2000mm,d14,6mm,clav.terr. 22,13

Subministrament i muntatge de piqueta de connexió a terra d'acer,
amb recobriment de coure, de 2500 mm de llargària i de 17,3 mm de
diàmetre, clavada a terra. Inclosos accessoris i connexionat

VINT-I-DOS  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

EGDZ1102 u Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf. 20,77
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col.locat superficialment

VINT  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

GG380907 m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra 12,36
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en ma-
lla de connexió a terra

DOTZE  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

GG311906 m Conductor 1X35 mm 5,04
Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x35 mm2, col.locat en tub (P - 188)

CINC  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

EGC51500 u SAI mono.,5kva,10 min.,'on-line' 1.943,18
SAI monofàsic de 5 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un on-
dulador estàtic electrònic de 8 kVA de potència, un rectificador-carre-
gador, un inversor estàtic (pwm), by-pass estàtic, by-pass de manteni-
ment, sistema de control a microprocessador, una bateria d'acumula-
dors de plom estanca/hermètica per a una autonomia de 10 minuts a
plena càrrega, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el seu fun-
cionament.

MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES  EUROS amb DIVUIT
CÈNTIMS

EGBU0001 u Bateria condensadors 400V 50Hz,15,0kVAr,2etap.5+10,munt.superf. 12.793,73
Bateria de condensadors amb filtre d'harmonics trifàsica de 400 V i fre-
qüència de 50 Hz, de 400 kVAr de potència reactiva, de 5 etapes
50+50+(3x100) kVAr, de funcionament automàtic, marca CIRCUTOR,
amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a
la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autopro-
tegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic
amb grau de proetecció IP-21, muntada superficialment

DOTZE MIL SET-CENTS NORANTA-TRES  EUROS amb
SETANTA-TRES CÈNTIMS

EGUU0100 u Legalització instal·lació elèctrica 3.718,84
Legalització de la instal·lació de Baixa Tensió, segons Reglament elec-
trotècnic de Baixa Tensió, inclòs tramitació, vistats, taxes d'industria, i
tot el necessari.

TRES MIL SET-CENTS DIVUIT  EUROS amb
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

 Pàgina 67

QUADRE DE PREUS 1

CODI UT RESUM PREU

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

03.03 CLIMATITZACIÓ I EXTRACCIÓ
ERTYIU4565 u Bomba partida mural,2,2-2,7kW,EER=2,80-3,00,230V,R407c,col. 560,28

Subministrament i muntatge de Bomba de calor partida d'expansió di-
recta amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb
ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comanda-
ment a distància i termòstat, de 2,2 a 2,7 kW de potència tèrmica apro-
ximada tant en fred com en calor, de EER de 2,80 a 3,00, amb alimen-
tació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c, col·locada, amb tots els accessoris inclosos i compro-
vat el seu funcionament.

CINC-CENTS SEIXANTA  EUROS amb VINT-I-VUIT
CÈNTIMS

EFAU5487 m Tub PVC,DN=25mm,PN=10bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.fons rasa 8,83
Tub de PVC  de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió no-
minal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2

VUIT  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

EF5B24B2 m Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4",g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat sota
canal

6,27

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb sol-
dadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota ca-
nal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

SIS  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

EF5B54B2 m Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2",g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat sota
canal

8,37

Tub de coure R220 (recuit) 1/2 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb sol-
dadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota ca-
nal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

VUIT  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

EFQ36C6L m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=18mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000superf.mitjà

8,80

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que trans-
porten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, pe r a tub de diàmetre
exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superfi-
cialment amb grau de dificultat mitjà

VUIT  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

EFQ36C7L m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=22mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000superf.mitjà

9,13

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que trans-
porten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, pe r a tub de diàmetre
exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superfi-
cialment amb grau de dificultat mitjà

NOU  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

EEM32211 u Ventilador-extractor monofàs.230V,cabal<100m3/h,encastat 79,14
Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat

SETANTA-NOU  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

EE42H4S2 m Conducte circ.alum.flex.,D=125mm,munt.superf. 6,67
Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment

SIS  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

KFA1C345 m Tub PVC,DN=90mm,PN=6bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.fons rasa 20,87
Tub de PVC  de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pres-
sió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

VINT  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

EEM12D1J u Ventilador axial monofàs.230V,cabal<3000m3/h,pres. baixa.,mural 406,38
Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de ca-
bal màxim d'aire, de pressió baixa i mural
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QUATRE-CENTS SIS  EUROS amb TRENTA-VUIT
CÈNTIMS

03.04 AIGUA
RRFBU980 m Tub PE 100,DN=50mm,PN=10bar,sèrieSDR 11,UNE-EN

12201-2,dific.mig,accessoris plàst.,col.fons rasa
9,42

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 50 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

NOU  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

JJKIU7688 m Tub PE 100,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessoris plàst.,col.fons rasa

3,63

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 32 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

TRES  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

EFB9U001 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=25mm,ànima alum. i protecció ex 10,33
Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, inclos part proporcional d'accessoris (ma-
niguets, colzes, entrons,..) connectat a pressió i col.locat superficial-
ment i/o interior de rasa.

DEU  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

EFB9U011 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=20mm,ànima alum. i protecció ex 8,72
Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, inclos part proporcional d'accessoris (ma-
niguets, colzes, entrons,..) connectat a pressió i col.locat superficial-
ment  i/o interior de rasa.

VUIT  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

EFB87UY7 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=18mm,ànima alum. i protecció ex 7,40

SET  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

EFQ3U000 m Aïllament escum.elastom.p/can.calentes,",g=20mm,dificult.al 8,74
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tuberies , de 20 mm de
gruix, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment

VUIT  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

EN316727 u Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1",PN=25bar,superf. 16,31
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1",  de 25 bar de PN i preu alt, muntada su-
perficialment

SETZE  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

EN315727 u Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4",PN=25bar,superf. 11,89
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 3/4",  de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

ONZE  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

EN314327 u Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2",PN=25bar,superf. 16,99
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1/2",  de 10 bar de PN i preu alt, munta-
da superficialment

SETZE  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

EN318U4 u Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2",PN=25bar,superf. 17,95
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 2",  de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

DISSET  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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EJ2ZA121 u Aixeta de regulac.,munt.superf.,llautó cromat,preu
alt,sort.p/manig.rosca.D=1/2",entrada rosca.D=1/2"

12,54

Aixeta de regulació, muntada superficialment,  de llautó cromat, preu
alt, amb sortida per a maniguets roscada de diàmetre 1/2" i entrada
roscada  d'1/2"

DOTZE  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

EJA26310 u Escalf.acumulador elèct.,100l,acer
esmalt.,pot=750-1500W,col.vert.fix.mural+connec.

250,97

Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'a-
cer esmaltat,  de 750 a 1500 W de potència, col·locat en posició verti-
cal amb fixacions murals i connectat

DOS-CENTS CINQUANTA  EUROS amb NORANTA-SET
CÈNTIMS

YRRTU22 PA Subministrament i col.locació de boca d'aigua 122,33
Subministament i colocació de boca de netega colocada dins d'arque-
ta amb record d'unió Ø 25mm, amb vàlvula DN-25, amb junta elàstica
PN-10.

CENT VINT-I-DOS  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

12008107 PA Subministrament d'aigua segons assessorament SOREA 2.500,00
Assessorament de companyia d'aigües SOREA per la realització de la
connexió de la ETAP a la xarxa existent més propera, situada dins l'E-
DAR. Inclou tot el material hidràulic (accessoris, canonada de PEAD
PE-100 PN-10 Ø50 mm, comptador, vàlvules i armari prefabricat), mà
d'obra, obra civil, projecte, permisos i drets de connexió

DOS MIL CINC-CENTS  EUROS

03.05 CONTRA INCENDIS
EM31261J u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup 48,13

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

QUARANTA-VUIT  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

EM31351J u Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret 126,66
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió in-
corporada, pintat, amb suport a paret

CENT VINT-I-SIS  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

EFRU786 u Central recepció alarma via pulsador 196,20
Subministrament i instal.lació de central de recepció d' alarma via pul-
sador i de tansmissió de senyal amb sirena acústica,  amb font alimen-
tació commutada, modul electroni central, caràtula de comandament i
i muntada a la paret amb tots els accessoris i cablejat  inclosos i com-
provat el seu funcionament.

CENT NORANTA-SIS  EUROS amb VINT CÈNTIMS

EMDBU005 u Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies evacuació,210 10,15
Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salva-
ment i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminis-
cent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

DEU  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

EM131211 u Sirena electrònica,instal.convencional/analògica,100dB,multitò,I 35,05
Sirena electrònica per a instal.lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fabrica-
da segons la norma UNE-EN 54-3, col.locada a l'interior

TRENTA-CINC  EUROS amb CINC CÈNTIMS

EM141102 u Polsador alarma,instal.lació conv.,manual+trencament,UNE-EN 54-1 18,37
Polsador d'alarma per a instal.lació contra incendis convencional, ac-
cionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma
UNE-EN 54-11, muntat superficialment

DIVUIT  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

EMD62403 m Conductor blindat+apantallat,4x0,22mm2,tub 0,90
Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2, col.locat en tub
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ZERO  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

EG21251J m Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.

2,45

Tub rígid de PVC,  de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propa-
gador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

DOS  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

03.06 AIRE COMPRIMIT
EMFS018 u Subministrament compressor, model UP5-7 TAS-8, de 1080 l/min i 8 bars,

cald.ver.1000 l amb sec.aire i filtre oli
6.884,80

Subministrament i muntatge de compressor model UP5-7 TAS-8 de la
marca INGERSOLL RAND de 7,5 KW, de pistó rotatiu per un cabal de
1.000 l/min i una pressió de treball màxima de 8 bars, tensió trifàsica
de 380 V, insonoritzat i amb un dipòsit independent vertical de 1.000 l
i 10 bars. Inclou secador d'aire frigorífic ciclic amb sistema d'estavi d'e-
nergia i filtres d'oli i particules incorporats

SIS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE  EUROS amb
VUITANTA CÈNTIMS

EMFS017 u Quadre de control pneumàtic per a sis filtres M-15000 3.328,70
Subministrament de quadre pel control de la instal·lació pneumàtica
dels sis filtres de sorra

TRES MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT  EUROS amb
SETANTA CÈNTIMS

EN318727 u Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/2,PN=25bar,superf. 27,49
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1"1/2,  de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

VINT-I-SET  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

EN316727 u Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1",PN=25bar,superf. 16,31
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1",  de 25 bar de PN i preu alt, muntada su-
perficialment

SETZE  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

EF218211 m Tub acer galv.,s/sold.,D=1"1/2,roscat,dific.baix,col.superf. 24,37
Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1"1/2, se-
gons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment

VINT-I-QUATRE  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

EF216211 m Tub acer galv.,s/sold.,D=1",roscat,dific.baix,col.superf. 19,28
Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1", se-
gons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment

DINOU  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

EF214212 m Tub acer galv.,s/sold.,D=1/2",roscat,dific.mitjà,col.superf. 14,40
Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1/2", se-
gons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

CATORZE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

EF912A87 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=17mm,ànima alum. i protecció
ext.PE,pres=12bar,connect.pressió

15,52

Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 17
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficial-
ment

QUINZE  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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GK213216 u Regulador mitjana B/mitjana A-baixa,Q<25m3/h,s/ vàlv.segur.,roscat,munt. 343,15
Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa
de sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat, ros-
cat, muntat entre tubs

TRES-CENTS QUARANTA-TRES  EUROS amb QUINZE
CÈNTIMS

EM23U112 u Subministrament i muntatge de purgador, filtre, valvuleria  i manometre de medicio
en xarxa d'aire comprimit

491,66

Subministrament i muntatge de purgador, filtre, valvula, racord a pres-
sió   en xarxa d'aire comprimit de acer galvanitzat o inox (segons xar-
xa).  Inclos, abraçaderes, curves, reduccions, tes, unions, suportació,
cargols i tacs, proves d'estanquitat i posada en funcionament . 

QUATRE-CENTS NORANTA-UN  EUROS amb
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

EUUU0001 PA Legalització instal·lació aire comprimit clase I (sense projecte) 595,17
Legalització de la instal·lació d'aire comprimit de Classe I (sense pro-
jecte, per part de l'instal·lador, inclòs preparació de documentació, pro-
ves, tramitació i taxes d'industria.

CINC-CENTS NORANTA-CINC  EUROS amb DISSET
CÈNTIMS

03.07 VEU I DADES
EP2AU010 u Conjunt porter elec.+placa ext.antivand.+pols.+tel.term.int.,font alim.,obreportes

autom.,instal·lat
277,31

Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador,
telèfon terminal interior, font alimentació i obreportes automàtic, ins-
tal·lat

DOS-CENTS SETANTA-SET  EUROS amb TRENTA-UN
CÈNTIMS

EGKTU789 m Cable per a porter automatic 1,02
Subministrament i muntatge de mànega blanca per a porter digital de
4  fils conductors 1mm2

UN  EUROS amb DOS CÈNTIMS

RPOEU1254 u Conjunt caixa  de taula Simon Teleblock per lloc de treball 335,11
Subministrament  i muntatge de caixa Simon Teleblock per lloc de tre-
ball, amb dos endolls convencionals, 2 endolls de SAI, i dues preses
de veu i dades RJ45, amb tots els elements i accessoris inclosos i
comprovat el seu funcionament.

TRES-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb ONZE
CÈNTIMS

EP434610 m Cable transm.dades,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/PVC,n/propag.flama UNE-EN
50265,col.tub/canal

1,24

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa-
rells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no
propagador de la flama segons UNE-EN 50265, col·locat sota tub o ca-
nal

UN  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

EG22H511 m Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=16mmbaixa emissió fums,2 0,94
Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums
i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

ZERO  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

EP51U001 u Centraleta telefònica p/1línia exterior+5ext.,homologada,selecció tipus
marcació,col·locada mural

378,66

Subministrament i muntatge de centraleta telefònica per a 1 línia exte-
rior i 5 extensions, homologada, amb selecció del tipus de marcació i
col·locada mural amb el cable necessari per escomesa interior i  com-
provat el seu funcionament.

TRES-CENTS SETANTA-VUIT  EUROS amb
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SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

ERTYU786 u Armari met.mural VDI,rack 19",12U,600x400mm,porta vidre+pany,fixat parament 463,30
Subministrament i muntatge d'armari metàl·lic mural totalment equipat
 per un sistema de transmissió de veu, dades  amb capacitat per a
quatre llocs de treball per una xarxa de categoria 6 U/FTP, amb basti-
dor tipus rack 19",  de 12 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x
fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament, i
comprovat el seu funcionament.

QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES  EUROS amb TRENTA
CÈNTIMS

12008105 u Assessorament companyia telefonia subministrament línia 1.750,00
Assessorament de la companyia de telefonia per a la realització de la
connexió de l'ETAP a la línia de telefonia existent

MIL SET-CENTS CINQUANTA  EUROS

03.08 REACTIUS
03080001 PA Formació instal·lació i canonades de PP emmagatzematge i dosificació

HIPOCLORIT SÒDIC
4.710,81

Partida integre per la formació de la xarxa de canonades de càrrega,
d'aspiració, de dosificació fins al punt indicat, de buidat i del sobreeixi-
dor de l'emmagatzematge de clor segons plànol, mitjançant tubs de
polipropilè (PP) PN-16 de DN90, DN50 i DN25 amb unions soldades,
inclou el subministrament i col·locació de tot els accessoris (vàlvules,
corbes, tes, comptadors, reduccions,...) necessàris per a la instal·lació
i així com tots els elements de suportació i fixació

QUATRE MIL SET-CENTS DEU  EUROS amb
VUITANTA-UN CÈNTIMS

03080002 PA Formació instal·lació i canonades de PP emmagatzematge i dosificació PAX-10 2.567,36
Subministrament i col·locació de canonades de PVC-U, encolades per
la formació de canonada de càrrega del dipòsit DN-50 des de la tubu-
ladura embridada DN-50 del dipòsit fins a la connexió amb el camió,
canonada d'aspiració de les bombes dosificadores DN-25 des de la tu-
buladura embridada del dipòsit de DN-50, canonada de buidat de fons
de DN-50 des de la tubuladura embridada DN-50 del dipòsit fins a l'ar-
queta de buidat i canonada de sobreixidor DN-75  des de la tubuladu-
ra embridada del dipòsit, segons plànol. Inclou part proporcional d'ac-
cessoris (vàlvules, corbes, tes, reduccions,...) i els elements necessà-
ris per a la seva suportació

DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET  EUROS amb
TRENTA-SIS CÈNTIMS

03080003 u Dutxa i renta ulls 389,85
Subminsitrament i instal·lació de dutxa i renta ulls, inclou treballs de
paleteria per a la seva col·locació

TRES-CENTS VUITANTA-NOU  EUROS amb
VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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03.09 INSTRUMENTACIÓ
03090001 u Subministrament i muntatge analitzador de clor 2.995,00

Subministrament i muntatge d'analitzador en continu de clor lliure mo-
del C640 de la casa ATH, muntat sobre un panell PE-HD

DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC  EUROS

03090002 u Subministrament i muntatge analitzador terbolesa 2.500,00
Subministrament i muntatge d'analitzador en continuo de terbolesa for-
mat per un turbidimetre en by-pass model ULTRATURB de la casa
HATCH equipat amb un controlador monocanal SC200

DOS MIL CINC-CENTS  EUROS

03090003 u Subministrament i muntatge de PH-metre 1.150,00
Subministrament i muntatge de mesurador de PH en continuo d'un ca-
nal de la casa CRISON

MIL CENT CINQUANTA  EUROS

03090004 u Subministrament i muntatge transmissió nivell per ultrasons 830,00
Subministrament i muntatge transmissió nivell per ultrasons

VUIT-CENTS TRENTA  EUROS

03090005 u Subministrament i muntatge de nivell conductiu 295,00
Subministrament i muntatge de nivell conductiu

DOS-CENTS NORANTA-CINC  EUROS

03090006 u Subministrament i muntatge manòmetre esfera 90,00
Subministrament i muntatge de manòmetre d'esfera, per a la mesura
de pressió de servei en canonada d'acer inox. AISI-316L

NORANTA  EUROS

03090007 u Subministrament i muntatge de transductor de pressió 225,00
Subministrament i muntatge de transductor de pressió

DOS-CENTS VINT-I-CINC  EUROS

03090008 PA Cablejat i petit material instal·lació equips 2.000,00
Partida alçada pel subministrament i instal·lació de cablejat de control
dels diversos equips d'instrumentació des de la seva ubicació fins al
quadre de maniobra i/o PLC de control, així com tot el petit material i
accessoris necessàris pel seu muntatge

DOS MIL  EUROS
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03.10 CONTROL I AUTOMATITZACIÓ
03100001 u Autòmat planta 15.498,21

Subministrament, muntatge i prova de PLC pel control de la planta for-
mat per un autòmat LK REMOTE-MS32 amb CPU de 32 bits, 2 ports
Ethernet, 1 port RS232, 1 port RS485, 96 entrades digitals, 48 sorti-
des digitals, 16 entrades analògiques 4/20 mA, 16 sortides analògi-
ques 4/20 mA i font d'alimentació 120 Vac/24 Vdc de 15 W, inclou la
programació de l'autòmat segons les variables de control fixades en
projecte i segons l'empresa explotadora

QUINZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS
amb VINT-I-UN CÈNTIMS

03100002 u Ordinador 1.359,00
Subministrament, muntatge i prova d'ordinador HP Elite 7100 o similar
amb les següents caracteristiques: processador Intel Core I3 540 A
3,06 GHz (Dual-Core), 4GB DDR3 SDRAM (1.333 MHz), disc dur de
500 GB, pantalla TFT de 19", targeta de video Intel HD Graphics Dyna-
mic Video Memory Technology 5.0, DVD +/- RW, amb sistema opera-
tiu WINDOWS 7, teclat, mouse, impressora reig de tinta a color i mo-
dem GSM/GPRS

MIL TRES-CENTS CINQUANTA-NOU  EUROS

03100003 u Software SCADA 8.725,00
Subministrament, muntatge, desenvolupament de l'aplicació i prova
de software SCADA amb sistema WIZCON CONTROL MAESTRO se-
gons les especificacions indicades en el projecte i per l'empresa explo-
tadora de la planta,  format per: model RUNTIME CM-SR-300, mòdul
avançat d'alarmes per WIZCON WIZ-AAM

VUIT MIL SET-CENTS VINT-I-CINC  EUROS

03.11 PARALLAMPS
1MUUU899 u Parallamps encebament no electrònic,antena 4m,radi 45m,nivell I, s/sòcol,baixant

L=15m
1.847,61

MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SET  EUROS amb
SEIXANTA-UN CÈNTIMS
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CODI UT RESUM PREU

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

04 CONTROL DE QUALITAT
120081CQ u Partida integre control de qualitat 24.479,50

Partida integre de control de qualitat segons annex E del projecte

VINT-I-QUATRE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-NOU
EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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CODI UT RESUM PREU

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

05 SEGURETAT I SALUT
120081SS u Partida integre seguretat i salut 25.357,51

Partida integre de control de qualitat segons annex G del projecte

VINT-I-CINC MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SET  EUROS
amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 2 



QUADRE DE PREUS 2

CODI UT RESUM PREU

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

01 OBRA CIVIL

01.01 MOVIMENT DE TERRES

01.01.01 CAPTACIÓ I CONDUCCIÓ
G22D3011 m2 Esbrossada terreny ampl.>2m,+mitjans mec.,càrrega mec.

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrre-
ga mecànica sobre camió de les restes vegetals, inclou la tala d'ar-
bres i l'arrancada de soques, així com el transport fins a l'abocador au-
toritzat de residus 

Mà d'obra................................................................ 0,20
Maquinària.............................................................. 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,05

G222H243 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny roca,martell trenc.+càrrega mec.
Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Mà d'obra................................................................ 0,39
Maquinària.............................................................. 17,80
Materials ................................................................. 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,20

G2224243 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny fluix,retro.gran+càrrega mec.
Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del mate-
rial excavat sobre camió, inclou part proporcional d'excavació de pous
de registre

Mà d'obra................................................................ 0,35
Maquinària.............................................................. 5,71
Materials ................................................................. 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,07

F2412063 m3 Transp.terres,reutilitz.obra,camió 12t,carreg.mec.,rec.<=2km
Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recor-
regut de fins a 2 km

Maquinària.............................................................. 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,47

G226Z001 m3 Estesa sòl procedent excavació propia obra, g<=50cm
Estesa de sòl procedent de la propia excavació de l'obra amb mitjans
mecànics, amb capes no superiors a 50 cm per a terraplenat de zones
del costat de la parcel·la de l'ETAP, transport no inclòs

Maquinària.............................................................. 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,93

Z228U005 m3 Replè de rases amb sauló
Replè de rases amb sorra vermella d'aportació exterior compactada al
95% del Proctor modificat.

Mà d'obra................................................................ 6,10
Maquinària.............................................................. 4,80
Materials ................................................................. 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,86

F2A16000 m3 Subministr.material toler.aport.
Subministrament de material tolerable d'aportació exterior

Materials ................................................................. 3,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,96

Z228U135 m3 Replè de rases amb material tolerable ap.exterior o de la pròpia excavació
Rebliment i piconatge de la rasa al 90% del PM amb material tolerable
d'aprotació exterior o de la propia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm mitjançant retroexcavadora i corró vibrant

Maquinària.............................................................. 4,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,33
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CODI UT RESUM PREU

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

01.01.02 ETAP
G2216101 m3 Excavació desmunt terra veget.,m.mec.,càrrega cam.

Excavació en zona de desmunt, d'una capa de 40 cm de terra vegetal,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Mà d'obra................................................................ 0,20
Maquinària.............................................................. 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,43

G2211101 m3 Excavació desmunt terr.fluix,m.mec.,càrrega cam.
Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecà-
nics i càrrega sobre camió

Mà d'obra................................................................ 0,20
Maquinària.............................................................. 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,81

F2A15000 m3 Subministr.material adeq.aport.
Subministrament de material adequat d'aportació exterior

Materials ................................................................. 5,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,79

G2262111 m3 Estesa+picon.sòl adeq.obra,g<=25cm,98%,PM,corró,humect.
Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra o procedent de l'excavació
de la propia obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i
amb necessitat d'humectació

Maquinària.............................................................. 3,43
Materials ................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,49

G2224243 m3 Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny fluix,retro.gran+càrrega mec.
Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del mate-
rial excavat sobre camió, inclou part proporcional d'excavació de pous
de registre

Mà d'obra................................................................ 0,35
Maquinària.............................................................. 5,71
Materials ................................................................. 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,07

Z228U005 m3 Replè de rases amb sauló
Replè de rases amb sorra vermella d'aportació exterior compactada al
95% del Proctor modificat.

Mà d'obra................................................................ 6,10
Maquinària.............................................................. 4,80
Materials ................................................................. 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,86

Z228U035 m3 Replè de rases amb material adequat
Rebliment i piconatge de la rasa amb material adequat d'aportació ex-
terior o bé de material acopiat a l'obra procedent de l'excavació de les
rases, en tongades de gruix fins a 25 cm mitjançant retroexcavadora.
Inclou el transport dins l'obra i la càrrega del material quant sigui ne-
cessari

Maquinària.............................................................. 5,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,32

F2412063 m3 Transp.terres,reutilitz.obra,camió 12t,carreg.mec.,rec.<=2km
Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recor-
regut de fins a 2 km

Maquinària.............................................................. 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,47

F242Z020 m3 Càrrega mec.terres,reutilitz.obra,dúmper
Càrrega amb mitjans mecànics de terres per a reutilitzar en obra, amb
dúmper

Maquinària.............................................................. 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,71
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G226Z001 m3 Estesa sòl procedent excavació propia obra, g<=50cm
Estesa de sòl procedent de la propia excavació de l'obra amb mitjans
mecànics, amb capes no superiors a 50 cm per a terraplenat de zones
del costat de la parcel·la de l'ETAP, transport no inclòs

Maquinària.............................................................. 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,93

01.02 CAPTACIÓ I CONDUCCIÓ A ETAP

01.02.01 CAPTACIÓ
G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, abocat des de camió

Mà d'obra................................................................ 2,74
Materials ................................................................. 5,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,12

G3C5Z6H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IV+Qb,bomba
Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistèn-
cia tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Mà d'obra................................................................ 3,93
Maquinària.............................................................. 9,40
Materials ................................................................. 71,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 85,07

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm
Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàs-
tic >= 500 N/mm2

Mà d'obra................................................................ 0,44
Materials ................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,03

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa
Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou forma-
ció d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el projecte.

Mà d'obra................................................................ 15,39
Materials ................................................................. 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,66

G325Z000 m3 Formigó p/estructura.,HA-30/B/20/IV+Qb,bomba
Formigó per a estructura (murs i lloses) HA-30/B/20/IV+Qb de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bom-
ba

Mà d'obra................................................................ 3,34
Maquinària.............................................................. 12,92
Materials ................................................................. 70,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 86,27

G32B3101 kg Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mm
Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

Mà d'obra................................................................ 0,44
Materials ................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,03

E32DFA06 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares i llosa
h<=7m,formigó no vist

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia,  en-
cofrats a dues cares i per a lloses encofrades, d'una alçària <= 7 m,
per a formigó no vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, forats i geo-
metries vàries definides en el projecte.

Mà d'obra................................................................ 19,96
Materials ................................................................. 4,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,20
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G7811100 m2 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1
Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió bitu-
minosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1

Mà d'obra................................................................ 3,45
Materials ................................................................. 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,80

G3C5Z003 PA Segellat de dividals dels murs dels dipòsits
Segellat de dividals dels murs de la totalitat dels dipòsits que tinguin
presència d'aigua amb morter especial hidrofug

TOTAL PARTIDA .................................................. 293,59

GB12Z1000 ml Barana alumini anod. h=1.000mm amb sócol, subministrament i col·
Subministrament i muntatge de barana d'alumini de protecció en
trams rectes de 1.100 mm d'alçada total formada per dos travesses
horitzontals d'alumini anoditzats de Ø40 mm i 3 mm d'espessor, mun-
tats de perfil d'alumini de 50x20 mm separats una distància màxima
de 1,5 m i rodapeu  d'alumini anoditzat de 150 mm d'alçada fixat en
els muntats mitjançant grapes. Els suports per l'anclatge en el formigó
serà de fosa d'alumini i els anclatges laterials d'alumini extrussionat,
en ambdos casos, els cargols seràn d'acer inoxidable qualitat A-2

Mà d'obra................................................................ 13,37
Materials ................................................................. 66,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 79,72

G4R1Z00L ml Subministrament i col·locació marc acer inox. AISI-304 L 30x30x4
Subministrament i col·locació en obra de marc rectangular fabricat a
taller per la suportació de reixa de tràmex d'acer galvanitzat en calent,
format per a perfils tipus L laminat d'acer inox. AISI-304 de 30x30x4
soldat a taller. Inclou la soldadura de les potes, metàl·liques d'acer
inox. AISI-304 per a la formació d'ancoratges en lloses de formigó 

Mà d'obra................................................................ 4,87
Maquinària.............................................................. 0,05
Materials ................................................................. 5,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,82

ED5ZZ001 m2 Emparrillat tipus tramex acer galv. calent, pletines 30x2 mm i m
Subministrament i col·locació d'emparrillat tipus tràmex d'acer S275JR
soldada a taller mitjançant electrofusió i posterior galvanitzat en ca-
lent, formant per una malla de 30 x 30 mm aproximadament de pleti-
nes verticals de 30 x 2 mm, 

Mà d'obra................................................................ 3,30
Materials ................................................................. 34,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 38,04

12008101 PA Partida d'alçada a justificar per netejar i remodelar l'obra existent de captació
Partida alçada a justificar per netejar i remodelar l'obra existent de cap-
tació

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.382,57
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CONSELL COMARCAL D'OSONA

01.02.02 CONDUCCIÓ
GD78U590 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000mm, classe C

Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000mm, classe C, de base
plana, unió endoll campana amb junta de goma estanca, segons nor-
ma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i peces espe-
cials, col·locada en rasa i provada 

TOTAL PARTIDA .................................................. 113,93

GD78U560 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 800mm, classe C
Tub de formigó armat de diàmetre interior 800mm, classe C, de base
plana, unió endoll campana amb junta de goma estanca, segons nor-
ma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i peces espe-
cials, col·locada en rasa i provada 

TOTAL PARTIDA .................................................. 80,71

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, abocat des de camió

Mà d'obra................................................................ 2,74
Materials ................................................................. 5,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,12

FDDZ6DD4 u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas
D=600mm,D400,col.mort.

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Mà d'obra................................................................ 12,94
Materials ................................................................. 113,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 126,13

120081004 u Partida integre formació pou de registre formigó HA-30
Partida integre per la formació de pou de registre per a conducció de
DN100 de formigó prefabricat, que inclou: formació de llosa de fona-
mentació de formigó HA-30 armada amb una graella de Ø12 cada 15
cm d'acer B500S, encofrat de murs perimetrals per la formació de so-
lera, formigonat de la solera amb formigó HA-30, formació de mitja ca-
nya interior i formació de llosa encofrada i armada a doble cara amb
Ø12 cada 10 cm d'acer B500S i formigonada amb formigó HA-30, in-
clou la realització del treballs per deixar un registre de 60 m per la
col·locació d'una tapa

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.104,10

120081005 u Partida integre formació arqueta derivació i sobreeixidor, segons plànol
Partida integre formació arqueta derivació i sobreeixidor, segons plànol

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.425,27

120081006 u Partida integre formació arqueta derivació, segons plànol
Partida integre formació arqueta derivació, segons plànol

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.446,62
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01.03 BOMBAMENT DE CAPÇALERA I FILTRACIÓ

01.03.01 FONAMENTS, MURS I ESTRUCTURA
G3D1Z4J5 m Micropilons de 180mm de diàmetre amb entubació de diàmetre 88,9x7mm

Execució de micropilons de 180mm de diàmetre nominal i amb un en-
castament mínim de 5m dins l'estrat resistent (roca), distribuits segons
s'indica als plànols, amb una càrrega màxima admissible per micropi-
lot de 44 tones. Amb armadura interna formada per una tuberia tipus
TM-80 de 88,9mm de diàmetre i 7mm de gruix (límit elàstic>5620
kg/cm2, resistència a ruptura>6900kg/cm2, secció 19,18cm2 i càrrega
52 tones). El micropilot s'omplirà amb beurada de ciment 42,5-SR de
dosificació mínima 800kg/m3. S'inclou l'excés anormal de beurada ai-
xí com el transport, emplaçament i preparació de la maquinària.

Mà d'obra................................................................ 7,36
Maquinària.............................................................. 26,91
Materials ................................................................. 20,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 55,20

X090239PA ut Placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm, sobre el micropilot
Subministrament i col·locació de placa metàl·lica rectangular de
200·200·20mm, amb forat de 91-92mm de diàmetre, soldada sobre el
tub TM-80 dels micropilots. Inclou treballs de preparació del micropi-
lot, retirada de la beurada sobrant i tall del micropilot si cal.

Mà d'obra................................................................ 17,92
Maquinària.............................................................. 1,52
Materials ................................................................. 25,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 44,81

G921201L m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig
Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig, en ton-
gades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 98 %
PM.

Mà d'obra................................................................ 6,71
Maquinària.............................................................. 5,08
Materials ................................................................. 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,95

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, abocat des de camió

Mà d'obra................................................................ 2,74
Materials ................................................................. 5,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,12

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa
Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou forma-
ció d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el projecte.

Mà d'obra................................................................ 15,39
Materials ................................................................. 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,66

G3C5Z6H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IV+Qb,bomba
Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistèn-
cia tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Mà d'obra................................................................ 3,93
Maquinària.............................................................. 9,40
Materials ................................................................. 71,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 85,07

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm
Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàs-
tic >= 500 N/mm2

Mà d'obra................................................................ 0,44
Materials ................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,03
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G325Z000 m3 Formigó p/estructura.,HA-30/B/20/IV+Qb,bomba
Formigó per a estructura (murs i lloses) HA-30/B/20/IV+Qb de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bom-
ba

Mà d'obra................................................................ 3,34
Maquinària.............................................................. 12,92
Materials ................................................................. 70,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 86,27

G32B3101 kg Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mm
Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

Mà d'obra................................................................ 0,44
Materials ................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,03

E32DFA06 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares i llosa
h<=7m,formigó no vist

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia,  en-
cofrats a dues cares i per a lloses encofrades, d'una alçària <= 7 m,
per a formigó no vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, forats i geo-
metries vàries definides en el projecte.

Mà d'obra................................................................ 19,96
Materials ................................................................. 4,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,20

E7J1Z001 ml Junta hidroexp. perfil cautxú 10 x 20 mm p. junts de treball intern de formigó
Subministrament i col·locació de perfil hidoexpansiu a base de cautxú,
de 10 x 20 mm de secció com a mínim, per al segellat de junts de tre-
ball interns de formigó. Inlou la fixació del perfil de cautxú en el formi-
gó mitjançant masilla de poliuretà o bé amb claus d'acer cada 20 cm,
així com la formació dels solapaments de com a mínim de 5 cm

Mà d'obra................................................................ 3,55
Materials ................................................................. 11,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,69

G7811100 m2 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1
Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió bitu-
minosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1

Mà d'obra................................................................ 3,45
Materials ................................................................. 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,80

G3C5Z003 PA Segellat de dividals dels murs dels dipòsits
Segellat de dividals dels murs de la totalitat dels dipòsits que tinguin
presència d'aigua amb morter especial hidrofug

TOTAL PARTIDA .................................................. 293,59

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm
Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de 240
mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format per un
cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm recoberta
amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats de 80 mm de
longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra de fàbrica. Inclou
la col·locació amb morter sense retracció o amb resines, cada 40 cm
com a màxim, inclou formació de taladres en mur de formigó

Mà d'obra................................................................ 5,49
Maquinària.............................................................. 0,01
Materials ................................................................. 4,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,08

G21YB220 u Perforació form.arm. passamur D<=200mm,g=30-40cm,broca diamant
Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs
fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i
40 cm amb broca de diamant intercambiable pel pas d'instal·lacions,
inclou el rejuntat o segellat amb morter sense retracció del conducte
col·locat

Mà d'obra................................................................ 30,48
Maquinària.............................................................. 423,36
Materials ................................................................. 0,46

 Pàgina 7

QUADRE DE PREUS 2

CODI UT RESUM PREU

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

TOTAL PARTIDA .................................................. 454,30

KY31Z001 u Passamur p. instal·lacions de PVC D=150mm,long.<=0,5 m
Col·locació de passamur amb tub de PVC de diàmetre 150mm i de
0,5 m de llargària, com a màxim, pel pas d'instal·lació, col·locat dins
d'encofrat per a mur de formigó "in-situ", inclou l'extracció del mateix
passamur de PVC i el rejuntat o segellat amb morter sense retracció
quant sigui necessari

Mà d'obra................................................................ 8,63
Materials ................................................................. 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,80

01.03.02 SERRALLERIA
G4R1Z00L ml Subministrament i col·locació marc acer inox. AISI-304 L 30x30x4

Subministrament i col·locació en obra de marc rectangular fabricat a
taller per la suportació de reixa de tràmex d'acer galvanitzat en calent,
format per a perfils tipus L laminat d'acer inox. AISI-304 de 30x30x4
soldat a taller. Inclou la soldadura de les potes, metàl·liques d'acer
inox. AISI-304 per a la formació d'ancoratges en lloses de formigó 

Mà d'obra................................................................ 4,87
Maquinària.............................................................. 0,05
Materials ................................................................. 5,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,82

ED5ZZ001 m2 Emparrillat tipus tramex acer galv. calent, pletines 30x2 mm i m
Subministrament i col·locació d'emparrillat tipus tràmex d'acer S275JR
soldada a taller mitjançant electrofusió i posterior galvanitzat en ca-
lent, formant per una malla de 30 x 30 mm aproximadament de pleti-
nes verticals de 30 x 2 mm, 

Mà d'obra................................................................ 3,30
Materials ................................................................. 34,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 38,04

G4R1Z001 kg Acer inox.austenític AISI 304,perf.lam. amb pletines, taller+col
Acer inoxidable austenític de designació AISI-304, per a estructures,
en perfils laminats tipus tipus H o I amb pletines d'acer inox. AISI-304,
treballat a taller i col·locat a l'obra, inclou part proporcionals d'ele-
ments de fixació mitjançant tacs químics M16 d'acer inox. AISI-304

Mà d'obra................................................................ 0,43
Materials ................................................................. 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,33

GB13Z1100 ml Barana alumini anod. h=1.100mm amb sócol, subministrament i col·
Subministrament i muntatge de barana d'alumini de protecció en
trams rectes de 1.100 mm d'alçada total formada per dos travesses
horitzontals d'alumini anoditzats de Ø40 mm i 3 mm d'espessor, mun-
tats de perfil d'alumini de 50x20 mm separats una distància màxima
de 1,5 m i rodapeu  d'alumini anoditzat de 150 mm d'alçada fixat en
els muntats mitjançant grapes. Els suports per l'anclatge en el formigó
serà de fosa d'alumini i els anclatges laterials d'alumini extrussionat,
en ambdos casos, els cargols seràn d'acer inoxidable qualitat A-2

Mà d'obra................................................................ 13,37
Materials ................................................................. 72,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 85,79
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01.04 CAMBRES DE MESCLA I FLOCULACIÓ I DECANTADOR LAMEL·LAR

01.04.01 FONAMENTS, MURS I ESTRUCTURA
G3D1Z4J5 m Micropilons de 180mm de diàmetre amb entubació de diàmetre 88,9x7mm

Execució de micropilons de 180mm de diàmetre nominal i amb un en-
castament mínim de 5m dins l'estrat resistent (roca), distribuits segons
s'indica als plànols, amb una càrrega màxima admissible per micropi-
lot de 44 tones. Amb armadura interna formada per una tuberia tipus
TM-80 de 88,9mm de diàmetre i 7mm de gruix (límit elàstic>5620
kg/cm2, resistència a ruptura>6900kg/cm2, secció 19,18cm2 i càrrega
52 tones). El micropilot s'omplirà amb beurada de ciment 42,5-SR de
dosificació mínima 800kg/m3. S'inclou l'excés anormal de beurada ai-
xí com el transport, emplaçament i preparació de la maquinària.

Mà d'obra................................................................ 7,36
Maquinària.............................................................. 26,91
Materials ................................................................. 20,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 55,20

X090239PA ut Placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm, sobre el micropilot
Subministrament i col·locació de placa metàl·lica rectangular de
200·200·20mm, amb forat de 91-92mm de diàmetre, soldada sobre el
tub TM-80 dels micropilots. Inclou treballs de preparació del micropi-
lot, retirada de la beurada sobrant i tall del micropilot si cal.

Mà d'obra................................................................ 17,92
Maquinària.............................................................. 1,52
Materials ................................................................. 25,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 44,81

G921201L m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig
Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig, en ton-
gades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 98 %
PM.

Mà d'obra................................................................ 6,71
Maquinària.............................................................. 5,08
Materials ................................................................. 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,95

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, abocat des de camió

Mà d'obra................................................................ 2,74
Materials ................................................................. 5,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,12

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa
Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou forma-
ció d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el projecte.

Mà d'obra................................................................ 15,39
Materials ................................................................. 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,66

G3C5Z6H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IV+Qb,bomba
Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistèn-
cia tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Mà d'obra................................................................ 3,93
Maquinària.............................................................. 9,40
Materials ................................................................. 71,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 85,07

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm
Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàs-
tic >= 500 N/mm2

Mà d'obra................................................................ 0,44
Materials ................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,03
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G325Z000 m3 Formigó p/estructura.,HA-30/B/20/IV+Qb,bomba
Formigó per a estructura (murs i lloses) HA-30/B/20/IV+Qb de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bom-
ba

Mà d'obra................................................................ 3,34
Maquinària.............................................................. 12,92
Materials ................................................................. 70,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 86,27

G32B3101 kg Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mm
Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

Mà d'obra................................................................ 0,44
Materials ................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,03

E32DFA16 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares i llosa,h<=7,5
m,formigó vist

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, en-
cofrats a dues cares i per a lloses encofrades, d'una alçària <=7,5  m,
per a formigó vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, forats i geome-
tries vàries definides en el projecte.

Mà d'obra................................................................ 26,48
Materials ................................................................. 7,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 34,17

G3C5Z100 m3 Formigó HM-30/B/20/IV+Qb,bomba
Formigó per a bancades, recrescuts, HM-30/B/20/IV+Qb, de consistèn-
cia tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Mà d'obra................................................................ 4,91
Materials ................................................................. 69,91

TOTAL PARTIDA .................................................. 74,82

G32DZ215 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat taulers fenolic de forma coral. encofr.1
cara,h<=5m,form.vist

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb taulers fenòlics, per a murs de contenció de ba-
se corva encofrat a una cara, per a una alçària de treball < 6 m, per a
deixar el formigó vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, forats i geo-
metries vàries definides en el projecte.

TOTAL PARTIDA .................................................. 44,04

E7J1Z001 ml Junta hidroexp. perfil cautxú 10 x 20 mm p. junts de treball intern de formigó
Subministrament i col·locació de perfil hidoexpansiu a base de cautxú,
de 10 x 20 mm de secció com a mínim, per al segellat de junts de tre-
ball interns de formigó. Inlou la fixació del perfil de cautxú en el formi-
gó mitjançant masilla de poliuretà o bé amb claus d'acer cada 20 cm,
així com la formació dels solapaments de com a mínim de 5 cm

Mà d'obra................................................................ 3,55
Materials ................................................................. 11,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,69

E9UZ001 ml Mitja canya radi 15 cm, morter SIKATOP SEAL 107 o similar i rev. resina epoxi
SIKAGUARD 62 o similar

Formació de mitja canya de 15 cm de radi en les entregues entre les
solera i els parament vertical de l'interiors dels dipòsits mitjançant la
utilització de morter impermeable flexible tipus SIKATOP SEAL 107 o
de caracteristiques similars i recobriment d'aquest amb una capa pro-
tectora a base de resines epoxi SIKAGUAR 62 o de caracteristiques si-
milars 

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,04

G7811100 m2 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1
Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió bitu-
minosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1

Mà d'obra................................................................ 3,45
Materials ................................................................. 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,80
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G3C5Z003 PA Segellat de dividals dels murs dels dipòsits
Segellat de dividals dels murs de la totalitat dels dipòsits que tinguin
presència d'aigua amb morter especial hidrofug

TOTAL PARTIDA .................................................. 293,59

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm
Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de 240
mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format per un
cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm recoberta
amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats de 80 mm de
longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra de fàbrica. Inclou
la col·locació amb morter sense retracció o amb resines, cada 40 cm
com a màxim, inclou formació de taladres en mur de formigó

Mà d'obra................................................................ 5,49
Maquinària.............................................................. 0,01
Materials ................................................................. 4,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,08

PMAI1001 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø104 mm, 1 brida, col·locat i rejun
Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llargada
com a maxim d'acer inox. AISI-316L de Øe=104 mm i espessor 2 mm
(gama milimètrica) amb extrem acabat amb una valona soldada a ta-
ller d'acer inox. AISI-316L de Øe=104 mm i espessor 2 mm per a la
col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN100, el passamur
disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox. AISI-316L de
30 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cordons
hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al voltant del tub, la fixació
en el forat previament encofrat i el rejuntat amb morter sense retracció
del passamur

TOTAL PARTIDA .................................................. 109,33

PMAI1601 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø156 mm, 1 brida, col·locat i rejun
Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llargada
com a màxim d'acer inox. AISI-316L de Øe=156 mm i espessor 2 mm
(gama milimètrica) amb extrem acabat amb una valona soldada a ta-
ller d'acer inox. AISI-316L de Øe=154 mm i espessor 2 mm per a la
col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN150, el passamur
disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox. AISI-316L de
30 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cordons
hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al voltant del tub, la fixació
en el forat previament encofrat i el rejuntat amb morter sense retracció
del passamur

TOTAL PARTIDA .................................................. 165,08

PMAI2001 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø204 mm, 1 brida, col·locat i rejun
Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llargada
com a màxim d'acer inox. AISI-316L de Øe=204 mm i espessor 2 mm
(gama milimètrica) amb extrem acabat amb una valona soldada a ta-
ller d'acer inox. AISI-316L de Øe=204 mm i espessor 2 mm per a la
col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN200, el passamur
disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox. AISI-316L de
30 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cordons
hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al voltant del tub, la fixació
en el forat previament encofrat i el rejuntat amb morter sense retracció
del passamur

TOTAL PARTIDA .................................................. 222,21

PMAI3001 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø304 mm, 1 brida, col·locat i rejun
Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llargada
com a màxim d'acer inox. AISI-316L de Øe=304 mm i espessor 3 mm
(gama milimètrica) amb extrem acabat amb una valona soldada a ta-
ller d'acer inox. AISI-316L de Øe=304 mm i espessor 2  mm per a la
col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN300, el passamur
disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox. AISI-316L de
30 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cordons
hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al voltant del tub, la fixació
en el forat previament encofrat i el rejuntat amb morter sense retracció
del passamur

TOTAL PARTIDA .................................................. 457,01
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PMAI4001 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø406 mm, 1 brida, col·locat i rejuntat
Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llargada
com a màxim d'acer inox. AISI-316L de Øe=406 mm i espessor 3 mm
(gama milimètrica) amb extrem acabat amb una valona soldada a ta-
ller d'acer inox. AISI-316L de Øe=406 mm i espessor 3 mm per a la
col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN400, el passamur
disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox. AISI-316L de
50 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cordons
hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al voltant del tub i la fixació i
rejuntat amb morter sense retracció del passamur

TOTAL PARTIDA .................................................. 807,34

TUBINOX200 ml Subministrament i muntatge tub inox. AISI-316L Øe=204 e=2 mm mili
Subministrament i col·locació de tub d'acer inoxidable AISI-316L de
Ø204 mm i 2 mm d'espessor, gama milimètric, perforat superiorment
amb orificis 35 mm de diàmetre separats 20 cm

TOTAL PARTIDA .................................................. 124,81

KY31Z002 u Passamur p. instal·lacions de PVC D=250 mm,long.<=0,5 m
Col·locació de passamur amb tub de PVC de diàmetre 250 mm i de
0,5 m de llargària, com a màxim, pel pas d'instal·lació col·locat dins
d'encofrat per a mur de formigó "in-situ", inclou l'extracció del mateix
passamur de PVC i el rejuntat o segellat amb morter sense retracció
quant sigui necessari

Mà d'obra................................................................ 8,63
Materials ................................................................. 6,73

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,36

G4R1Z002 kg Acer inox.austenític AISI 316L,planxa, taller+col.a obra i p.p fi
Acer inoxidable austenític de designació AISI-316L, en xapa plegada,
treballat a taller i col·locat a l'obra, inclou part proporcionals d'ele-
ments de fixació mitjançant tacs químics M10 d'acer inox. AISI-304

Mà d'obra................................................................ 0,43
Materials ................................................................. 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,33

SEG.MUR u Partida integre segellat i rejuntat tub Ø<=500 mm en mur in-situ
Partida integre pel segellat i rejuntat del voltant de conducte de fins a
500 mm de diàmtre en mur de formigó in situ o tancament vertical pre-
fabricat de formigó, amb morter sense retracció

TOTAL PARTIDA .................................................. 146,80

01.04.02 SERRALLERIA
GB13Z1100 ml Barana alumini anod. h=1.100mm amb sócol, subministrament i col·

Subministrament i muntatge de barana d'alumini de protecció en
trams rectes de 1.100 mm d'alçada total formada per dos travesses
horitzontals d'alumini anoditzats de Ø40 mm i 3 mm d'espessor, mun-
tats de perfil d'alumini de 50x20 mm separats una distància màxima
de 1,5 m i rodapeu  d'alumini anoditzat de 150 mm d'alçada fixat en
els muntats mitjançant grapes. Els suports per l'anclatge en el formigó
serà de fosa d'alumini i els anclatges laterials d'alumini extrussionat,
en ambdos casos, els cargols seràn d'acer inoxidable qualitat A-2

Mà d'obra................................................................ 13,37
Materials ................................................................. 72,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 85,79

G4R1Z00L ml Subministrament i col·locació marc acer inox. AISI-304 L 30x30x4
Subministrament i col·locació en obra de marc rectangular fabricat a
taller per la suportació de reixa de tràmex d'acer galvanitzat en calent,
format per a perfils tipus L laminat d'acer inox. AISI-304 de 30x30x4
soldat a taller. Inclou la soldadura de les potes, metàl·liques d'acer
inox. AISI-304 per a la formació d'ancoratges en lloses de formigó 

Mà d'obra................................................................ 4,87
Maquinària.............................................................. 0,05
Materials ................................................................. 5,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,82
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ED5ZZ001 m2 Emparrillat tipus tramex acer galv. calent, pletines 30x2 mm i m
Subministrament i col·locació d'emparrillat tipus tràmex d'acer S275JR
soldada a taller mitjançant electrofusió i posterior galvanitzat en ca-
lent, formant per una malla de 30 x 30 mm aproximadament de pleti-
nes verticals de 30 x 2 mm, 

Mà d'obra................................................................ 3,30
Materials ................................................................. 34,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 38,04

PAS.GALV ml Passarel·la est.acer laminat galv. en calent
Subministrament i col·locació de metre lineal d'estructura soldada a ta-
ller amb perfils laminats i posterior galvanitzat en calent per a la supor-
tació d'emparrillat de tràmex i barana d'alumini per a la formació de
passarel·la col·locada a obra, inclou tots els elements necessaris per
a la seva fixació en parament de formigó in situ vertical o pilarets d'a-
cer galvanitzats, transport fins a l'obra i elements d'elevació

TOTAL PARTIDA .................................................. 122,33

ESC.GALV ml Escala est.acer laminat galv. en calent, graons i replans tramex
Subministrament i col·locació de metre lineal d'escala soldada a taller
formada per una estructura d'acer S275JR amb perfil UPN laminat i
posterior galvanitzat en calent d'una amplada màxima de 1 m, inclòs
formació de replans i graons recoberts amb emparrillat metàl·lic de se-
guretat galvanitzat, fronatal  en els graons perforat també galvanitzat,
barana de 1.100 mm d'alçada i rodapeu de 15 cm d'alçada d'alumini
anoditzat, inclou tots els elements necessaris per a la seva fixació en
parament de formigó in situ vertical o pilarets d'acer galvanitzats,
transport fins a l'obra i elements d'elevació

TOTAL PARTIDA .................................................. 660,59

G4R1Z00T m2 Tapa rectangular p.arq. xapa acer inox. AISI-304, taller, col. obra
Subministrament i col·locació de tapa rectangular de xapa d'acer inox.
AISI-304, fabricada a taller amb les vores doblades a 90º per l'encaix
a arqueta amb dues nanses per la seva manipulació, també d'acer
inox. AISI-304 soldades

TOTAL PARTIDA .................................................. 92,97

01.05 FILTRES DE SORRA

01.05.01 FONAMENTS I MURS
G3D1Z4J5 m Micropilons de 180mm de diàmetre amb entubació de diàmetre 88,9x7mm

Execució de micropilons de 180mm de diàmetre nominal i amb un en-
castament mínim de 5m dins l'estrat resistent (roca), distribuits segons
s'indica als plànols, amb una càrrega màxima admissible per micropi-
lot de 44 tones. Amb armadura interna formada per una tuberia tipus
TM-80 de 88,9mm de diàmetre i 7mm de gruix (límit elàstic>5620
kg/cm2, resistència a ruptura>6900kg/cm2, secció 19,18cm2 i càrrega
52 tones). El micropilot s'omplirà amb beurada de ciment 42,5-SR de
dosificació mínima 800kg/m3. S'inclou l'excés anormal de beurada ai-
xí com el transport, emplaçament i preparació de la maquinària.

Mà d'obra................................................................ 7,36
Maquinària.............................................................. 26,91
Materials ................................................................. 20,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 55,20

X090239PA ut Placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm, sobre el micropilot
Subministrament i col·locació de placa metàl·lica rectangular de
200·200·20mm, amb forat de 91-92mm de diàmetre, soldada sobre el
tub TM-80 dels micropilots. Inclou treballs de preparació del micropi-
lot, retirada de la beurada sobrant i tall del micropilot si cal.

Mà d'obra................................................................ 17,92
Maquinària.............................................................. 1,52
Materials ................................................................. 25,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 44,81

G921201L m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig
Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig, en ton-
gades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 98 %
PM.

Mà d'obra................................................................ 6,71
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Maquinària.............................................................. 5,08
Materials ................................................................. 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,95

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, abocat des de camió

Mà d'obra................................................................ 2,74
Materials ................................................................. 5,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,12

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa
Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou forma-
ció d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el projecte.

Mà d'obra................................................................ 15,39
Materials ................................................................. 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,66

G3C515H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba
Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència to-
va i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Mà d'obra................................................................ 1,96
Maquinària.............................................................. 9,40
Materials ................................................................. 65,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 77,05

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm
Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàs-
tic >= 500 N/mm2

Mà d'obra................................................................ 0,44
Materials ................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,03

G32515H2 m3 Formigó p/murs cont.,HA-25/B/20/IIa,bomba
Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

Mà d'obra................................................................ 3,93
Maquinària.............................................................. 9,40
Materials ................................................................. 66,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 79,83

G32B3101 kg Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mm
Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

Mà d'obra................................................................ 0,44
Materials ................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,03

E32DFA16 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares i llosa,h<=7,5
m,formigó vist

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, en-
cofrats a dues cares i per a lloses encofrades, d'una alçària <=7,5  m,
per a formigó vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, forats i geome-
tries vàries definides en el projecte.

Mà d'obra................................................................ 26,48
Materials ................................................................. 7,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 34,17

E7J1Z001 ml Junta hidroexp. perfil cautxú 10 x 20 mm p. junts de treball intern de formigó
Subministrament i col·locació de perfil hidoexpansiu a base de cautxú,
de 10 x 20 mm de secció com a mínim, per al segellat de junts de tre-
ball interns de formigó. Inlou la fixació del perfil de cautxú en el formi-
gó mitjançant masilla de poliuretà o bé amb claus d'acer cada 20 cm,
així com la formació dels solapaments de com a mínim de 5 cm

Mà d'obra................................................................ 3,55
Materials ................................................................. 11,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,69
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G7811100 m2 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1
Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió bitu-
minosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1

Mà d'obra................................................................ 3,45
Materials ................................................................. 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,80

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm
Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de 240
mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format per un
cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm recoberta
amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats de 80 mm de
longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra de fàbrica. Inclou
la col·locació amb morter sense retracció o amb resines, cada 40 cm
com a màxim, inclou formació de taladres en mur de formigó

Mà d'obra................................................................ 5,49
Maquinària.............................................................. 0,01
Materials ................................................................. 4,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,08

PMAI4002 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø406 mm, 2 brides, col·locat i reju
Partida integre per a la formació de passamur de 60 cm de llargada
d'acer inox. AISI-316L de Øe=406 mm i espessor 3 mm (gama milimè-
trica) amb els extrems acabat amb una valona soldada a taller d'acer
inox. AISI-304 de Øe=406 mm i espessor 3 mm per a la col·locació
d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN400, el passamur disposarà de
4 potes soldades de passamà d'acer inox. AISI-316L de 50 x 3 mm i
de 10 cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cordons hidroexpan-
sius de cautxú de 10 x 20 mm al voltant del tub i la fixació i rejuntat
amb morter sense retracció del passamur

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.075,43

KY31Z001 u Passamur p. instal·lacions de PVC D=150mm,long.<=0,5 m
Col·locació de passamur amb tub de PVC de diàmetre 150mm i de
0,5 m de llargària, com a màxim, pel pas d'instal·lació, col·locat dins
d'encofrat per a mur de formigó "in-situ", inclou l'extracció del mateix
passamur de PVC i el rejuntat o segellat amb morter sense retracció
quant sigui necessari

Mà d'obra................................................................ 8,63
Materials ................................................................. 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,80

01.05.02 SANEJAMENT
FD5J6F0E u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-20/P/20/I

Caixa per a embornal  de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Mà d'obra................................................................ 47,43
Materials ................................................................. 32,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 79,49

FD5Z4DC4 u Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.535x335x45mm,C250,sup.absor.=8dm2,col.morter
Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, 
de 535x335x45 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2
de superfície d'absorció, col·locat amb morter

Mà d'obra................................................................ 12,94
Materials ................................................................. 27,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,49

ZD7FU031 ml Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø200 mm.
Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta densi-
tat coextruïda, de doble paret de diàmetre exterior 200 mm. i diàmetre
interior 180 mm., corrugada per la part exterior i llisa per la part inte-
rior, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8
kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, inclòs junta elastomèrica d'estan-
queitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè, peces especials i acces-
soris de muntatge.

Mà d'obra................................................................ 1,10
Materials ................................................................. 9,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,59
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01.05.03 PAVIMENTS
G315Z1M1 m3 Formigó banquetes,HM-20/P/20/IIa,camió

Formigó per a banquetes HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Mà d'obra................................................................ 4,91
Materials ................................................................. 61,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 66,27

G31DZ001 m2 Encofrat plafó met. llosa, banqueta
Encofrat i desencofrat amb plafons metàl·lics per a banquetes

Mà d'obra................................................................ 15,39
Materials ................................................................. 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,66

E9G2G145 m2 Paviment form. 5-10 cm gruix,acabat4kg/m2 pols quars color,formigó
HA-30/B/20/IIa+E,col.bombeig estesa i vibratge

Paviment de formigó formant pendents, de 5 a 10 cm de gruix amb fi-
bres metàl·liques (25kg/m3) i mallasso 20x20cm de diàmetre 5mm,
acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó
HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa+E, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i remoli-
nat mecànic. Inclou formació de juntes amb disc de serra. 

Mà d'obra................................................................ 0,43
Maquinària.............................................................. 0,53
Materials ................................................................. 11,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,82

01.05.04 SERRALLERIA
G4R1Z00L ml Subministrament i col·locació marc acer inox. AISI-304 L 30x30x4

Subministrament i col·locació en obra de marc rectangular fabricat a
taller per la suportació de reixa de tràmex d'acer galvanitzat en calent,
format per a perfils tipus L laminat d'acer inox. AISI-304 de 30x30x4
soldat a taller. Inclou la soldadura de les potes, metàl·liques d'acer
inox. AISI-304 per a la formació d'ancoratges en lloses de formigó 

Mà d'obra................................................................ 4,87
Maquinària.............................................................. 0,05
Materials ................................................................. 5,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,82

ED5ZZ001 m2 Emparrillat tipus tramex acer galv. calent, pletines 30x2 mm i m
Subministrament i col·locació d'emparrillat tipus tràmex d'acer S275JR
soldada a taller mitjançant electrofusió i posterior galvanitzat en ca-
lent, formant per una malla de 30 x 30 mm aproximadament de pleti-
nes verticals de 30 x 2 mm, 

Mà d'obra................................................................ 3,30
Materials ................................................................. 34,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 38,04

GB12Z1000 ml Barana alumini anod. h=1.000mm amb sócol, subministrament i col·
Subministrament i muntatge de barana d'alumini de protecció en
trams rectes de 1.100 mm d'alçada total formada per dos travesses
horitzontals d'alumini anoditzats de Ø40 mm i 3 mm d'espessor, mun-
tats de perfil d'alumini de 50x20 mm separats una distància màxima
de 1,5 m i rodapeu  d'alumini anoditzat de 150 mm d'alçada fixat en
els muntats mitjançant grapes. Els suports per l'anclatge en el formigó
serà de fosa d'alumini i els anclatges laterials d'alumini extrussionat,
en ambdos casos, els cargols seràn d'acer inoxidable qualitat A-2

Mà d'obra................................................................ 13,37
Materials ................................................................. 66,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 79,72
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PAS.GALV ml Passarel·la est.acer laminat galv. en calent
Subministrament i col·locació de metre lineal d'estructura soldada a ta-
ller amb perfils laminats i posterior galvanitzat en calent per a la supor-
tació d'emparrillat de tràmex i barana d'alumini per a la formació de
passarel·la col·locada a obra, inclou tots els elements necessaris per
a la seva fixació en parament de formigó in situ vertical o pilarets d'a-
cer galvanitzats, transport fins a l'obra i elements d'elevació

TOTAL PARTIDA .................................................. 122,33

ESC.GALV ml Escala est.acer laminat galv. en calent, graons i replans tramex
Subministrament i col·locació de metre lineal d'escala soldada a taller
formada per una estructura d'acer S275JR amb perfil UPN laminat i
posterior galvanitzat en calent d'una amplada màxima de 1 m, inclòs
formació de replans i graons recoberts amb emparrillat metàl·lic de se-
guretat galvanitzat, fronatal  en els graons perforat també galvanitzat,
barana de 1.100 mm d'alçada i rodapeu de 15 cm d'alçada d'alumini
anoditzat, inclou tots els elements necessaris per a la seva fixació en
parament de formigó in situ vertical o pilarets d'acer galvanitzats,
transport fins a l'obra i elements d'elevació

TOTAL PARTIDA .................................................. 660,59

G4R1Z00T m2 Tapa rectangular p.arq. xapa acer inox. AISI-304, taller, col. obra
Subministrament i col·locació de tapa rectangular de xapa d'acer inox.
AISI-304, fabricada a taller amb les vores doblades a 90º per l'encaix
a arqueta amb dues nanses per la seva manipulació, també d'acer
inox. AISI-304 soldades

TOTAL PARTIDA .................................................. 92,97

01.06 EDIFICI D'EXPLOTACIÓ I DIPÒSIT D'AIGUA TRACTADA

01.06.01 FONAMENTACIÓ I MURS
G3D1Z4J5 m Micropilons de 180mm de diàmetre amb entubació de diàmetre 88,9x7mm

Execució de micropilons de 180mm de diàmetre nominal i amb un en-
castament mínim de 5m dins l'estrat resistent (roca), distribuits segons
s'indica als plànols, amb una càrrega màxima admissible per micropi-
lot de 44 tones. Amb armadura interna formada per una tuberia tipus
TM-80 de 88,9mm de diàmetre i 7mm de gruix (límit elàstic>5620
kg/cm2, resistència a ruptura>6900kg/cm2, secció 19,18cm2 i càrrega
52 tones). El micropilot s'omplirà amb beurada de ciment 42,5-SR de
dosificació mínima 800kg/m3. S'inclou l'excés anormal de beurada ai-
xí com el transport, emplaçament i preparació de la maquinària.

Mà d'obra................................................................ 7,36
Maquinària.............................................................. 26,91
Materials ................................................................. 20,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 55,20

X090239PA ut Placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm, sobre el micropilot
Subministrament i col·locació de placa metàl·lica rectangular de
200·200·20mm, amb forat de 91-92mm de diàmetre, soldada sobre el
tub TM-80 dels micropilots. Inclou treballs de preparació del micropi-
lot, retirada de la beurada sobrant i tall del micropilot si cal.

Mà d'obra................................................................ 17,92
Maquinària.............................................................. 1,52
Materials ................................................................. 25,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 44,81

G921201L m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig
Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig, en ton-
gades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 98 %
PM.

Mà d'obra................................................................ 6,71
Maquinària.............................................................. 5,08
Materials ................................................................. 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,95

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, abocat des de camió

Mà d'obra................................................................ 2,74
Materials ................................................................. 5,38
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TOTAL PARTIDA .................................................. 8,12

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa
Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou forma-
ció d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el projecte.

Mà d'obra................................................................ 15,39
Materials ................................................................. 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,66

G3C5Z6H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IV+Qb,bomba
Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistèn-
cia tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Mà d'obra................................................................ 3,93
Maquinària.............................................................. 9,40
Materials ................................................................. 71,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 85,07

G3C515H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba
Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència to-
va i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Mà d'obra................................................................ 1,96
Maquinària.............................................................. 9,40
Materials ................................................................. 65,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 77,05

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm
Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàs-
tic >= 500 N/mm2

Mà d'obra................................................................ 0,44
Materials ................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,03

G32516H2 m3 Formigó p/murs cont.,HA-30/B/20/IV+Qb,bomba
Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IV+Qb de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

Mà d'obra................................................................ 3,34
Maquinària.............................................................. 12,92
Materials ................................................................. 70,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 86,27

G32515H2 m3 Formigó p/murs cont.,HA-25/B/20/IIa,bomba
Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

Mà d'obra................................................................ 3,93
Maquinària.............................................................. 9,40
Materials ................................................................. 66,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 79,83

G32B3101 kg Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mm
Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

Mà d'obra................................................................ 0,44
Materials ................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,03

E32DFA06 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares i llosa
h<=7m,formigó no vist

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia,  en-
cofrats a dues cares i per a lloses encofrades, d'una alçària <= 7 m,
per a formigó no vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, forats i geo-
metries vàries definides en el projecte.

Mà d'obra................................................................ 19,96
Materials ................................................................. 4,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,20
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E7J1Z002 ml Junta de dilatació, unió peces elements formigó "in situ" PVC-E ranurada ànima
oval, 300 mm amplada

Subministrament i col·locació de junta de dilatació a base de PVC-E
ranurada i amb ànima oval de 30 cm d'amplada com a mínim, col·loca-
da en unions de treball d'elements de formigó "in situ" amb unió termo-
soldada amb maquinària automàtica.

Mà d'obra................................................................ 7,83
Materials ................................................................. 16,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,47

E9UZ001 ml Mitja canya radi 15 cm, morter SIKATOP SEAL 107 o similar i rev. resina epoxi
SIKAGUARD 62 o similar

Formació de mitja canya de 15 cm de radi en les entregues entre les
solera i els parament vertical de l'interiors dels dipòsits mitjançant la
utilització de morter impermeable flexible tipus SIKATOP SEAL 107 o
de caracteristiques similars i recobriment d'aquest amb una capa pro-
tectora a base de resines epoxi SIKAGUAR 62 o de caracteristiques si-
milars 

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,04

G7811100 m2 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1
Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió bitu-
minosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1

Mà d'obra................................................................ 3,45
Materials ................................................................. 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,80

G3C5Z003 PA Segellat de dividals dels murs dels dipòsits
Segellat de dividals dels murs de la totalitat dels dipòsits que tinguin
presència d'aigua amb morter especial hidrofug

TOTAL PARTIDA .................................................. 293,59

G3C5Z000 ut Formació d'arqueta de buidat dipòsit
Formació d'arqueta de buidat integrada a la llosa de fonament del di-
pòsit de planta quadrada i de 30cm de profunditat (segons plànols de
detall)  

TOTAL PARTIDA .................................................. 92,97

G3C5Z002 ut Formació d'arqueta de buidat cubeta de retenció de productes químics
Formació d'arqueta de buidat de la cubeta de retenció de productes
químics integrada a la llosa de fonament dels magatzems de planta
quadrada i de 20cm de profunditat (segons plànols de detall)  

TOTAL PARTIDA .................................................. 92,97

G3C5Z001 ut Subministrament i col·locació d'ancoratge dels pilars prefabricats
Subministrament i muntatge d'ancoratge dels pilars prefabricats de for-
migó sobre la llosa i/o el mur de formigó (ancoratge tipus Peikkos); ca-
da ancoratge de pilar està compost per 6 M30 (barres d'espera en
murs HPM30 de D32 de 140cm de longitud). 

TOTAL PARTIDA .................................................. 698,76

PMAI4001 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø406 mm, 1 brida, col·locat i rejuntat
Partida integre per a la formació de passamur de 100 cm de llargada
com a màxim d'acer inox. AISI-316L de Øe=406 mm i espessor 3 mm
(gama milimètrica) amb extrem acabat amb una valona soldada a ta-
ller d'acer inox. AISI-316L de Øe=406 mm i espessor 3 mm per a la
col·locació d'una brida boja d'alumini DIN-2642 DN400, el passamur
disposarà de 4 potes soldades de passamà d'acer inox. AISI-316L de
50 x 3 mm i de 10 cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cordons
hidroexpansius de cautxú de 10 x 20 mm al voltant del tub i la fixació i
rejuntat amb morter sense retracció del passamur

TOTAL PARTIDA .................................................. 807,34

KY31Z001 u Passamur p. instal·lacions de PVC D=150mm,long.<=0,5 m
Col·locació de passamur amb tub de PVC de diàmetre 150mm i de
0,5 m de llargària, com a màxim, pel pas d'instal·lació, col·locat dins
d'encofrat per a mur de formigó "in-situ", inclou l'extracció del mateix
passamur de PVC i el rejuntat o segellat amb morter sense retracció
quant sigui necessari

Mà d'obra................................................................ 8,63
Materials ................................................................. 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,80
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FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm
Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de 240
mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format per un
cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm recoberta
amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats de 80 mm de
longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra de fàbrica. Inclou
la col·locació amb morter sense retracció o amb resines, cada 40 cm
com a màxim, inclou formació de taladres en mur de formigó

Mà d'obra................................................................ 5,49
Maquinària.............................................................. 0,01
Materials ................................................................. 4,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,08

G7C23203 m2 Aïllament EPS
tens.compres.=30kPa,g=20mm,res.tèrmica=0,45m2.K/W,llisa+cant.llis,col.mort.adhes.

Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS,  de 30 kPa de ten-
sió a la compressió, de 20 mm de gruix, de 0,45 m2.K/W de resistèn-
cia tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col·locades amb
morter adhesiu

Mà d'obra................................................................ 2,54
Materials ................................................................. 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,38

SEG.MUR u Partida integre segellat i rejuntat tub Ø<=500 mm en mur in-situ
Partida integre pel segellat i rejuntat del voltant de conducte de fins a
500 mm de diàmtre en mur de formigó in situ o tancament vertical pre-
fabricat de formigó, amb morter sense retracció

TOTAL PARTIDA .................................................. 146,80

G45CZ000 PA Formació de vessador aigua acer inox. AISI-316 amb gresite
Partida intregre per a la formació i col·locació de vessador d'aigua se-
gons detall del projecte, format per una campana de circular de Ø66
cm i 12 cm d'alçada d'acer inox. AISI-316L treballat a taller i recobert
amb rajola tipus "gresite" de color blau de 2,5 x 2,5 cm. La campana
disposarà d'una forat en la part central per tal de connectar-hi un tub
de PEAD Ø75 mm i una tapa per tal de conduir i repartir el flux d'aigua
uniformament en el vessador. Inclou tot el petit material per a la seva
col·locació que serà d'acer inox. AISI-316L

 fixat al mur del dipòsit amb formigó HA-30/B/20/IV+Qb i armat amb
acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de
dimensions i geometria segons especificacions del projecte. Inclou en-
cofrat i desencofrat per quedar vist. Inclou revestiment amb rajola ti-
pus "gresite" a tota la superfície del vessador

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.789,15

CAL.INOX16 u Subministrament i muntatge caldereria per ventilació DN250, canonada i
accessoris AISI-316L, unions soldades

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de canonada de DN250 com a ventilació de dipòsit segons plànols,
aquesta canonada estarà formada per a una part. 
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-304L, gama milimètrica, de Øe=254
mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (colzes 90º de Øe =254 mm) seràn de gamma de mili-
mètrica de 2 mm de gruix AISI-304L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.

TOTAL PARTIDA .................................................. 592,33
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01.06.02 ESTRUCTURA

01.07.02.01 ESTRUCTURA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
E4P1Z000 PA Pilars prefabricats de formigó

Pilars prefabricats de formigó amb armadura pretensada, de 45x45cm
de secció i altura màxima de 9,50m. amb ancoratge tipus Peikko. 
6 pilars de 45x45 tipus A5 (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar d'al-
tura < 950cm.
4 pilars de 45x45 tipus A4 (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar d'al-
tura < 700cm.
1 pilar en testa de 45x45 tipus A7 (prefabricats Julian Arumí, SL) o si-
milar d'altura < 700cm.
2 pilars en testa de 45x45 tipus A7 (prefabricats Julian Arumí, SL) o si-
milar d'altura < 900cm.
2 pilars suport sostre de 45x45 (prefabricats Julian Arumí, SL) o simi-
lar d'altura < 550cm.
Inclou mensules per suportar les bigues T del sostre, mensules suport
bigues coberta, mensules per suportar el pont grua i la formació d'en-
tregues en el cap dels pilars per les bigues de coberta i riostra-canal. 
Inclou les platines metàl·liques (incorporades als pilars) de dimen-
sions 400x300mm, (com a previsió suport del sostre ampliació ofici-
nes).
Inclou gomes de neoprè, platines i elements especials pel muntatge.
Inclou material, transport i muntatge.
L'estructura estarà calculada i dissenyada per suportar les accions
permanents, variables i accidentals (sisme) descrites al projecte. 

TOTAL PARTIDA .................................................. 13.197,85

E4P1U001 PA Estructura prefabricada sostre
Sostre prefabricat de formigó amb armadura postensada per tal de dis-
posar de facilitat en la formació d'obertures per a bombes d'instal·la-
cions, amb una sobrecàrrega total de 750kg/m2, de 370mm de cantell
total  (270mm placa+100mm de capa de compressió) compost de:
3 jàsseres amb gelosia tipus JT (prefabricats Julian Arumí, SL) o simi-
lar col·locades sobre pilars prefabricats i sobre el mur de formigó.
22,80x12,80 m2 de sostre amb plaques tipus UF225+45, amb modul
de 120cm (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar recolzades sobre el
mur de formigó i sobre les jàsseres tipus JT.
Inclou encaixos, biaixos, forats de baixants (pas de conductes), venti-
lacions i obertures per registres. 
Inclou gomes de neoprè, platines i elements especials pel muntatge.
Inclou material, transport i muntatge.
L'estructura estarà calculada i dissenyada per suportar les accions
permanents, variables i accidentals (sisme) descrites al projecte. 

TOTAL PARTIDA .................................................. 19.328,81

E4P1Z002 PA Estructura prefabricada coberta
Estructura de coberta prefabricada de formigó amb armadura preten-
sada amb un 2% de pendent composta de:
2 bigues tipus T 60x45, (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar pòr-
tics 2 i 4.
8 bigues tipus T de 40  (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar pòrtics
(1 i 3) coberta alta, i pòrtics (3 i 5) coberta baixa.
8 canals riostra  (prefabricats Julian Arumí, SL) o similar pòrtics A i C.
28 biguetes tubulars de 25cm de cantell de longitud < 7,80m.
Inclou gomes de neoprè, platines i elements especials pel muntatge.
Inclou material, transport i muntatge.
L'estructura estarà calculada i dissenyada per suportar les accions
permanents, variables i accidentals (sisme) descrites al projecte. 

TOTAL PARTIDA .................................................. 12.657,16

KY31Z001 u Passamur p. instal·lacions de PVC D=150mm,long.<=0,5 m
Col·locació de passamur amb tub de PVC de diàmetre 150mm i de
0,5 m de llargària, com a màxim, pel pas d'instal·lació, col·locat dins
d'encofrat per a mur de formigó "in-situ", inclou l'extracció del mateix
passamur de PVC i el rejuntat o segellat amb morter sense retracció
quant sigui necessari

Mà d'obra................................................................ 8,63
Materials ................................................................. 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,80
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01.07.02.02 ESTRUCTURA METÀL·LICA
E4425025 kg Acer

S275JR,p/ancor.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra
sold.

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
(platina+perns), en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, qua-
drat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprima-
ció antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Mà d'obra................................................................ 0,45
Maquinària.............................................................. 0,05
Materials ................................................................. 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,61

E4415125 kg Acer S275JR,p/pilar peça
simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sold.

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i bigues formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, qua-
drat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprima-
ció antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Mà d'obra................................................................ 0,45
Maquinària.............................................................. 0,05
Materials ................................................................. 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,61

01.07.02.03 ESTRUCTURA PALETERIA
E45918H4 m3 Formigó p/sostre indust., HA-25/B/12/IIa,abocat bomba

Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-25/B/12/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

Mà d'obra................................................................ 7,34
Maquinària.............................................................. 14,09
Materials ................................................................. 67,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 89,06

E4B83000 kg Arm.cèrcols AP500S barres corrug.
Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Mà d'obra................................................................ 0,44
Materials ................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,03

E4B9DA88 m2 Armadura p/armadura sostre elem.resist. AP500T,malla el.b/corrug.ME
15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T

Armadura per a l'armat de sostres amb elements resistents AP500 T
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipu-
lada a taller

Mà d'obra................................................................ 1,06
Materials ................................................................. 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,39

E4DCZD02 m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=3m,tauler,+taul.fen. form.vist
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostres amb tauler de fusta
de pi per a revestir 

Mà d'obra................................................................ 33,39
Materials ................................................................. 8,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 41,40

E4425U050 u Col.locació de placa d'ancoratge 350x250x20 mm
Subministrament i col.locació de placa d'ancoratge d'acer treballat a
taller de 350 x 250 x 20 mm amb 4 perns soldats de Ø20 mm de 35
cm de longitud i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'o-
bra enbeguda en mur de formigó

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,04

 Pàgina 22



QUADRE DE PREUS 2

CODI UT RESUM PREU

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

E4ZZU0011 u Reblert bases anivellam.,morter exp.,TIPUS GROUT
Reblert de bases d'anivellament, amb morter sense retracció tipus
GROUT en els pilars metàl·lics

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,38

01.06.03 COBERTA
Z5Y1U006 m2 Coberta tipus Deck -ACL 40, bicapa-0,7 mm xapa i 80 mm aïllament

Subministrament i col·locació de coberta tipus Deck, composta per un
perfil nervat ACL-40 de xapa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,7mm.
de gruix, barrera de vapor, aïllament tèrmic a base de panell rígid de
llana de roca de 80 mm. de gruix i 150 kg/m³ de densitat, i impermea-
bilització composta per dues làmines, una primera de betum elasto-
mer SBS, unida mecanicament al suport al llarg  de recubriment amb
fixació visible alineada de 3 kg/ m2 armadura de compost poliester-vi-
dre de 160 g/m2 recuberta amb un film de plàstic en la cara exterior i
una segona de betum elastomer SBS soldada a la primera de 4
Kg/m2 armadura de fibra de vidre de 60 g/m2 recuberta amb un mas-
tic de betum modificat per les dues cares autoprotegida amb grànuls
de pissarra de color blanc en l'exterior.

TOTAL PARTIDA .................................................. 38,46

Z5Y1U010 u Sobreixidor
Subministrament i col·locació de sobreixidor rectangular de
300x100mm de secció, en xapa d'acer galvanitzada i pintada de 1.5
mm d'espessor nominal. Inclou remat perimetral i impermeabilització.

TOTAL PARTIDA .................................................. 75,47

Z5Y1U008 m Remat perimetral
Remat perimetral en xapa d'acer galvanitzada i prelacada de 0,8 mm
d'espessor mímim de desenvolupament màxim de 825 mm.Inclou re-
forç d'impermeabilització.

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,15

Z5Y1U012 m Remat coronació
Subministrament i col·locació de remat de coronació en xapa d'acer
galvanitzada i prelacada de desenvolupament màxim 500 mm.

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,63

Z5Y1U011 u Trampilla d'accés
Trampilla d'accés a coberta de 0,80x0,80m. composta per una tapa
amb doble xapa galvanitzada amb aïllament intermig. Base suport ta-
pa en xapa galvanitzada i pintada. Marc suport en xapa galvanitzada i
pintada. S'inclou aïllament i impermeabilització de la base.

TOTAL PARTIDA .................................................. 154,10

Z5ZYU002 ut Realització de forats per a la sortida de conductes
Formació d'obertures a la coberta mitjançant la col·locació de conduc-
tes de xapa galvanitzada de 40x40cm amb posterior impermeabilitza-
ció de la coberta deck. Inclou subministrament i col·locació del barret
de xapa galvanitzat.

TOTAL PARTIDA .................................................. 78,29
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01.06.04 TANCAMENTS I DIVISORIES

01.06.04.01 TANCAMENTS PREFABRICATS
Z6Q1U001 m2 Paret de tancament panells prefabricats de formigó

Tancament amb panells prefabricats de formigó gris llis de 20cm de
gruix alleugerida, d'una amplada màxima de 2,40m i una llargada mà-
xima de 8,00m; amb aïllament incorporat (8cm de poliestirè expandit)
col·locats horitzontalment. Inclou el sellat exterior dels panells amb sili-
cona de PE i junta de PVC. Inclou els premarcs metàl·lics per les ober-
tures (UPE-240). Inclou peces especials i de cantoneres. Inclou mate-
rial, transport i muntatge. Inclou formació de forats als panells (pel pas
de conductes) i segellat. 

Mà d'obra................................................................ 6,46
Maquinària.............................................................. 7,19
Materials ................................................................. 49,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 62,97

SEG.MUR u Partida integre segellat i rejuntat tub Ø<=500 mm en mur in-situ
Partida integre pel segellat i rejuntat del voltant de conducte de fins a
500 mm de diàmtre en mur de formigó in situ o tancament vertical pre-
fabricat de formigó, amb morter sense retracció

TOTAL PARTIDA .................................................. 146,80

01.06.04.02 TANCAMENTS DE XAPA
COLRIF08 m2 Façana de panell arquitectonic

Subministrament i muntatge de façana amb panell arquitectònic de 50
mm de gruix de la casa Hurre o similar, compost per una xapa galva-
nitzada de 0,5 mm en la cara interior, nucli d'espuma de poliuretà de
50mm i xapa prelacada de color gris metal·litzat exterior de 0.7 mm de
gruix acabat microperfilat, col·locat en sentit horitzontal, amb perfileria
oculta. S'Inclou la col·locació de l'estructura auxiliar pel suport del tan-
cament (perfils tipus omega o similars).  Inclòs part proporcional de ta-
pajunts verticals, rastrells galvanitzats, fixacions, peces especials i ac-
cessoris de muntatge.

Mà d'obra................................................................ 9,02
Materials ................................................................. 33,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 42,50

01.06.04.03 TANCAMENTS I DIVISORIES D'OBRA
E618566K m2 Paret tanc. 2cares,gruix=20cm,bloc foradat

mort.ciment,400x200x200mm,llis,gris,+hidrofugants, col.morter 1:2:10
Paret  de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment,  de 400x200x200 mm, llis, gris , amb compo-
nents hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 ,
col·locat amb morter mixt 1:2:10  de ciment pòrtland amb filler calcari i
sorra  de pedra granítica

Mà d'obra................................................................ 17,65
Maquinària.............................................................. 0,02
Materials ................................................................. 19,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 36,67

E614GPAE m2 Paredó recolzat divis.7,5cm,totxana 290x140x75mm,LD,I UNE-EN
771-1,p/revestir,morter ciment 1:4

Envà divisori  de 7,5 cm de gruix, de supermaó de 500x200x75 mm,
LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·lo-
cat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

Mà d'obra................................................................ 14,18
Maquinària.............................................................. 0,01
Materials ................................................................. 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,70

E4E765EE m Llinda 20cm,U llisa 400x200x200mm morter,I,UNE-EN 771-3,gris,c.vist.,col.mort.1:4
Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ci-
ment,  de 400x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-3, color gris, amb les cares vistes, col·locada amb morter ciment
1:4

Mà d'obra................................................................ 9,27
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Materials ................................................................. 4,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,33

01.06.05 SANEJAMENT, BAIXANTS I VENTILACIÓ
ED15B771 m Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,fix.mec.brides

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B se-
gons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces espe-
cials i fixat mecànicament amb brides

Mà d'obra................................................................ 12,21
Materials ................................................................. 7,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,98

ZD15U015 ml Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=200 mm,fix.mec.brides
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B se-
gons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm, incloses les peces espe-
cials i fixat mecànicament amb brides

Mà d'obra................................................................ 12,49
Materials ................................................................. 17,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,36

ZD7FU040 m Desaigua de PVC Ø40 mm. formigonat
Desaigua amb clavegueró amb tub de PVC de paret massissa, de
D=40 mm, de SN4 (4kN/m2) de rigidesa anular amb unió encolada, se-
gons norma UNE-EN 1401-1, enterrat i formigonat en tot el seu perí-
metre o bé col·locat aèri . S'inclou la formació dels sifons dels diver-
sos aparells connectats, així com tots els elements i accessoris per a
la seva col·locació

Mà d'obra................................................................ 12,13
Materials ................................................................. 9,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,92

ZD7FU075 ml Desaigua de PVC Ø75 mm formigonat
Desaigua amb clavegueró amb tub de PVC de paret massissa, de
D=75 mm, de SN4 (4kN/m2) de rigidesa anular amb unió encolada, se-
gons norma UNE-EN 1401-1, enterrat i formigonat en tot el seu perí-
metre o bé col·locat aèri . S'inclou la formació dels sifons dels diver-
sos aparells connectats, així com tots els elements i accessoris per a
la seva col·locació

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,28

ZD7FU110 m Desaigua de PVC Ø110 mm. formigonat
Desaigua amb clavegueró amb tub de PVC de paret massissa, de
D=110 mm, de SN4 (4kN/m2) de rigidesa anular amb unió encolada,
segons norma UNE-EN 1401-1, enterrat i formigonat en tot el seu perí-
metre o bé col·locat aèri . S'inclou la formació dels sifons dels diver-
sos aparells connectats, així com tots els elements i accessoris per a
la seva col·locació

Mà d'obra................................................................ 17,06
Materials ................................................................. 11,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 28,56

ED51ADJ1 u Bonera sifònica PVC rígid,D=110mm,tapa plana metàl.,fix.mec.
Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa pla-
na metàl.lica galvanitzada, col.locada fixacions mecàniques

Mà d'obra................................................................ 16,97
Materials ................................................................. 11,89

TOTAL PARTIDA .................................................. 28,86

ED11ZB21 m Desg.tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40mm
Desguàs de les bombes amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a rei-
xa

Mà d'obra................................................................ 12,49
Materials ................................................................. 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,91
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ED5HZ188 m Canal U 100x50mm amb reixa, acer inox. AISI-316
Subministrament i col·locació de reixa en forma de U de 100 mm d'am-
plada i 50 mm d'alçada màxima, feta a mida o bé d'una casa comer-
cial, TOTALMENT ESTANCA i sense pendents de xapa plegada d'a-
cer inox. AISI-316 amb reixa d'acer inox. AISI-316 fixada a la mateixa
canal, amb potes d'anclatge per a ser embgut en capa d'anivellació.
Les unions entre els diferents trams seràn soldades o bé collades
amb cargols amb junta d'estanqueïtat. Inclou formació de connexió
per a tub de PVC Ø110 i connexions laterials per a 4 tubs de PVC
Ø40 mm

  

TOTAL PARTIDA .................................................. 102,76

01.06.06 REVESTIMENTS I CEL RAS
E83E136B m2 Trasdossat pl.guix lam, estruc.autop.lliure N,60,5/400(48),1xA(12,5)+MW-roca

Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura autopor-
tant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total del trasdossat de 80,5 mm, muntants cada 400 mm  de 48
mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàn-
dard (A)  de 12,5mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament (6cm)
amb plaques de llana de roca. Inclou formació de marcs de les obertu-
res.

Mà d'obra................................................................ 11,64
Materials ................................................................. 9,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,20

E83E1000 m2 Trasdossat pl.guix lam , estruc.autop.lliure N,60,5/400(48),1xH(12,5)+MW-roca
Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura autopor-
tant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total del trasdossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm  de 48
mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa hidròfuga
(H) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb pla-
ques de llana de roca. Inclou formació de marcs de les obertures.

Mà d'obra................................................................ 11,64
Materials ................................................................. 13,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,32

E83Fu003 m2 Aplacat vert. placa guix lamin. tipusA,g=15mm,fix.mec.s/perfiler
Aplacat vertical sobre paret d'obra ceràmica, amb una placa de guix la-
minat de estàndard (A) i gruix 15 mm, amb 30mm de poliestirè extru-
sionat col.locada amb morter adhesiu. Inclou formació de marcs de
les obertures.

Mà d'obra................................................................ 5,71
Materials ................................................................. 9,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,82

E8121112 m2 Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6
Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçà-
ria, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la
norma UNE-EN 13279-1

Mà d'obra................................................................ 6,46
Materials ................................................................. 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,09

E8431111 m2 Cel ras fibres veget.,acabat fibra veget. 60x60cm,g=15mm,entramat ocult,cantell
esp.

Cel ras registrable amb plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, ti-
pus Celenit de 60x60 cm, amb entramat semi-ocult. Inclou estructura i
perfileria de suport.

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,57

 Pàgina 26



QUADRE DE PREUS 2

CODI UT RESUM PREU

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

Z84DU003 m2 Cel ras de plaques de guix amb làmina vinílica de 60x60 cm
Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinilic de
cara vista, de 60x60cm sistema desmuntable amb entramat ocult i sus-
pensió autoanivelladora de barra roscada

Mà d'obra................................................................ 8,75
Materials ................................................................. 6,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,27

E7C9H5M1 m2 Aïllam.placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162 26-35kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica
<=0,037W/mK,col.s/adh.

Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40-50 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W, col·loca-
da sense adherir

Mà d'obra................................................................ 2,00
Materials ................................................................. 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,35

E81131E2 m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat
Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter  de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formi-
gonera de 165l.

Mà d'obra................................................................ 17,06
Maquinària.............................................................. 0,02
Materials ................................................................. 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,28

E8251225 m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.esmalt.mat,preu alt,6-15p/m2,col.adhesiu
p/raj.C1,beurada CG1

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica esmaltada mat, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt,  de 6
a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Mà d'obra................................................................ 5,68
Materials ................................................................. 12,59

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,27

EQ514A51 m2 Taulell pedra granítica nac.,g=20mm,preu alt,llarg.=60-99cm,sob/suport,mural
encast.

Taulell  de pedra natural granítica nacional,  de 30 mm de gruix, preu
alt,  de 60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat
al parament

Mà d'obra................................................................ 40,08
Maquinària.............................................................. 0,01
Materials ................................................................. 133,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 173,66
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01.06.07 PAVIMENTS
G315Z1M1 m3 Formigó banquetes,HM-20/P/20/IIa,camió

Formigó per a banquetes HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Mà d'obra................................................................ 4,91
Materials ................................................................. 61,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 66,27

G31DZ001 m2 Encofrat plafó met. llosa, banqueta
Encofrat i desencofrat amb plafons metàl·lics per a banquetes

Mà d'obra................................................................ 15,39
Materials ................................................................. 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,66

E9G2G145 m2 Paviment form. 5-10 cm gruix,acabat4kg/m2 pols quars color,formigó
HA-30/B/20/IIa+E,col.bombeig estesa i vibratge

Paviment de formigó formant pendents, de 5 a 10 cm de gruix amb fi-
bres metàl·liques (25kg/m3) i mallasso 20x20cm de diàmetre 5mm,
acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó
HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa+E, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i remoli-
nat mecànic. Inclou formació de juntes amb disc de serra. 

Mà d'obra................................................................ 0,43
Maquinària.............................................................. 0,53
Materials ................................................................. 11,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,82

E93AA3C0 m2 Capa net.+anivell.,g=5cm,mort.ciment 1:8
Capa d'anivellament,  de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8, ela-
borat a l'obra amb formigonera  de 165 l

Mà d'obra................................................................ 5,11
Maquinària.............................................................. 0,06
Materials ................................................................. 2,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,17

E9DC1M3B m2 Paviment int.raj.gres porcell.premsat,s/esmaltar antillis.,rectang/quadr. preu
alt,16-25 p/m2,adhes.rajola C2,beurada CG2

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmal-
tar antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o qua-
drada, preu alt,  col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Mà d'obra................................................................ 16,51
Materials ................................................................. 28,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 44,63

E9U361AV m Sòcol rajola gres premsat esmalt.,h=10cm,col.adhes.rajola
Sòcol de rajola  de gres premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·lo-
cat amb adhesiu per a rajola ceràmica

Mà d'obra................................................................ 2,77
Materials ................................................................. 4,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,46

E9JC2014 m2 Pelfut cautxú relleu pues,neg.,g=16mm,col.s/adh.
Pelfut de cautxú amb relleu de pues, color negre i de 16 mm de gruix,
col·locat sense adherir. Inclou marc perímetral metàl·lic d'inox.

Mà d'obra................................................................ 1,33
Materials ................................................................. 56,95

TOTAL PARTIDA .................................................. 58,28
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01.06.08 PINTURA
E898J2A0 m2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Mà d'obra................................................................ 2,56
Materials ................................................................. 2,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,57

E898Z240 m2 Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica es-
pecial amb protecció de raigs ultraviolats amb acabat llis, i dues d'aca-
bat

Mà d'obra................................................................ 2,56
Materials ................................................................. 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,23

G8B7002 m2 Pintat vert. parament o paviment revestiment epoxi 2-3 mm, capa imprimació
Pintat de parament vertical de formigó o de paviment amb una capa
de 2 a 3 mm de revestiment epoxi, tipus MASTERTOP BC 378 o simi-
lar prèviament amb una capa d'imprimació del tipus MASTERTOP P
611 de BASF o similar

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,57

G9Z3Z001 m2 Pintat horitz. revestiment base poliuretà blau, imprimació
Pintat de paviment interior mitjançant l'amplicació de dues capes de
resina a base de poliuretà, inclou la preparació de la superficie de for-
migó i l'apliació d'una capa d'iImprimació adherencia

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,62

01.06.09 FUSTERIA EXTERIOR
EAFZU001 u Porta d'entrada d'alumini lacat

REF. 1. Porta d'entrada compost per dues fulles batents d'alumini la-
cat de color ral estàndard amb trencament de pont tèrmic, de 65 mm
de gruix, compost. Amb vidre 3+3/12/4 amb control solar. Amb pany
preparat per a porter automàtic i ferramenta. Inclòs transport i muntat-
ge segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 1740x2350 mm

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.073,58

EAFZU021 u Porta alumini lacat,1 full.batents
REF. 2. Porta d'alumini lacat de color ral estàndard, de 65 mm de
gruix, amb una fulla batent. Inclòs transport i muntatge segons indica-
cions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 1000x2350 mm

TOTAL PARTIDA .................................................. 681,14

EAFZU016 u Finestra alumini lacat,1fulla fixa,1200x1200mm,vidre 3+3
REF. 3. Finestra d'alumini lacat color ral estàndard amb trencament
de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost d'una fulla oscil·lobatent.
Amb vidre 3+3/12/4 amb control solar. Inclòs transport i muntatge se-
gons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 1400x1200 mm

TOTAL PARTIDA .................................................. 515,11

EAFZU010 u Conjunt de finestres alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2oscil·lobat.,vidre
3+3/12/4,control solar

REF. 4. Conjunt de dues finestres d'alumini lacat de color ral estàn-
dard amb trencament de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost de
2 fulles oscil·lobatents. Amb vidre 3+3/12/4 amb control solar. Inclòs
transport i muntatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 1500x1200 mm

TOTAL PARTIDA .................................................. 847,55
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EAFZU011 u Conjunt de finestres alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2oscil·lobat.,vidre
3+3/12/4,control solar

REF.5. Conjunt de finestres d'alumini lacat de color ral estàndard amb
trencament de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost de 2 fulles os-
cil·lobatents. Amb vidre 3+3/12/4 amb control solar. Inclòs transport i
muntatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 2000x1200 mm

TOTAL PARTIDA .................................................. 694,35

EAFZU012 u Conjunt de finestres alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1abatibl.+1fulles fixesvidre
3+3/12/4,control solar

REF. 6. Conjunt de finestres d'alumini lacat de color ral estàndard
amb trencament de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost de 1 fu-
lla abatible i 1 fulla fixa. Amb vidre 3+3/12/4 amb control solar. Inclòs
transport i muntatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 4900x1200 mm

TOTAL PARTIDA .................................................. 933,86

EAFZU013 u Conjunt de finestres alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2abatibles+1fulla fixe,vidre
3+3/12/4,control solar

REF. 7. Conjunt de finestres d'alumini lacat de color ral estàndard
amb trencament de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost de dues
fulles abatibles i una fulla fixe. Amb vidre 3+3/12/4 amb control solar.
Inclòs transport i muntatge segons indicacions de la Direcció Facultati-
va.
DIMENSIONS: 5000x1200 mm

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.094,13

EAFZU014 u Conjunt de finestres alumini lacat,trenc.pont tèrmic,2oscil·lobat.+1fulla fixe,vidre
3+3/12/4,control solar

REF. 8. Conjunt de finestres d'alumini lacat de color ral estàndard
amb trencament de pont tèrmic, de 65 mm de gruix, compost de dues
fulles oscil·lobatents i una fulla fixe. Amb vidre 3+3/12/4 amb control
solar. Inclòs transport i muntatge segons indicacions de la Direcció Fa-
cultativa.
DIMENSIONS: 6355x1200 mm

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.409,25

EARZU002 u Subministrament i col·locació de porta seccional,5000x5000mm
REF. 9. Porta seccional amb panell sandvitx, de 40 mm de gruix, de
color ral estàndard. Amb sistema de seguretat antirotura de cables,
premarc, guies, pany i mecanismes d'obertura. Inclòs transport i mun-
tatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 3855x4750 mm

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.548,01

EARZU001 u Conjunt de porta+marc ,lames i inclinades
REF. 10. Conjunt de porta i marc d'acer galvanitzat i lacat de color ral
estàndard, de 65 mm de gruix, compost de dues fulles batents amb la-
mes fixes i inclinades, de 10-13 mm de gruix, per tal de proporcionar
ventilació al local. Inclou pany i ferrementa. Inclòs transport i muntatge
segons indicacions de la Direcció Facultativa.
DIMENSIONS: 2800x3500 mm

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.203,74

E86ZU001 m2 Folrat param.vertical pl.alumini lacat,interior aïllament
Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini lacat de color ral es-
tàndard i l'interior amb aïllament de poliuretà, de 60 mm de gruix, per
tal de tapar parets i estructura. Inclòs transport i muntatge segons indi-
cacions de la Direcció Facultativa.

TOTAL PARTIDA .................................................. 129,18
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01.06.10 FUSTERIA INTERIOR
EAQDZU01 u Porta interior fulla batent,g=35-40mm,ampl.=80cm,alç=210cm,fusta

xap.faig,enverniss.,c.llises+int.fusta
Porta d'una fulla batent, de 35-40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210
cm alçària, de fusta xapada de faig, envernissada, de cares llises i es-
tructura interior de fusta. Amb premarc, entapetat i ferramenta. Inclòs
transport i muntatge segons indicacions de la Direcció Facultativa.

TOTAL PARTIDA .................................................. 264,24

E66ZU002 m2 Tancament interior,vidre segur. 5+5mm,fulla batent p/porta int. vidre trempat 10mm
Tancament interior col·locat amb perfileria d'inox oculta, compost per
vidre laminar de seguretat de 5+5 mm de gruix i porta d'una fulla ba-
tent amb vidre trempat de 10 mm de gruix. Amb caixa amb fre encas-
tada al terra, pany i ferramenta. Inclòs transport i muntatge segons in-
dicacions de la Direcció Facultativa.

TOTAL PARTIDA .................................................. 116,46

E66ZU003 m2 Tancament interior,vidre segur. 5+5mm,fulla batent p/porta int. vidre trempat 10mm
Tancament interior col·locat amb perfileria d'inox oculta, compost per
vidre laminar de seguretat de 5+5 mm de gruix i porta d'una fulla ba-
tent amb vidre trempat de 10 mm de gruix. Amb caixa amb fre encas-
tada al terra, pany i ferramenta. Inclòs transport i muntatge segons in-
dicacions de la Direcció Facultativa.

TOTAL PARTIDA .................................................. 116,46

EASA72QB u Porta tallaf.,metàl.,EI2 60-C5,2bat.,160x210cm
Porta tallafocs metàl·lica, EI2 45-C5, de dues fulles batents, per a una
llum de 160x250cm, amb ferramenta. Inclòs transport i muntatge se-
gons indicacions de la Direcció Facultativa.

Mà d'obra................................................................ 9,54
Materials ................................................................. 645,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 654,66

EASA71N2 u Porta tallaf.,metàl.,EI2 60-C5,1bat.,80x210cm
Porta tallafocs metàl·lica, EI2 45-C5, una fulla batent, per a una llum
de 80x210 cm, amb ferramenta. Inclòs transport i muntatge segons in-
dicacions de la Direcció Facultativa.

Mà d'obra................................................................ 5,97
Materials ................................................................. 231,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 237,36

01.06.11 SERRALLERIA
GDDZU000 pa Obertura del mirador de l'entrada de l'aigua al dipòsit

Subministrament, transport  i muntatge de la obertura practicable del
mirador de l'entrada de l'aigua al dipòsit de 80x120cm (segons detall
de projecte). Inclou fomació de la banqueta perimetral de formigó ar-
mada de 10x25cm de secció; Marc d'inox AISI 304 (perfil U) fixat a la
banqueta amb cargols. Marc d'inox AISI 304 (suport del vidre) com-
post per un perfil rectangular+passamà. Vidre de seguretat (trepitja-
ble). Inclou pany, mecanismes d'obertura, juntes de goma, i segellats
amb silicona.   

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.125,45

GDDZU001 pa Obertura accés interior dipòsit
Subministrament, transport  i muntatge de la obertura practicable per 
l'accés a l'interior del dipòsit de 80x80cm (segons detall de projecte).
Inclou fomació de la banqueta perimetral de formigó armada de
10x25cm de secció; Marc d'inox AISI 304 (perfil U) fixat a la banqueta
amb cargols. Tapa i marc d'inox AISI 304 (trepitjable). Inclou pany, me-
canismes d'obertura, juntes de goma, i segellats amb silicona.   

TOTAL PARTIDA .................................................. 709,52

KQN2U001 m Escala de gat, alumini anoditzat amb anell protecció, col.
Subministrament i muntatge d'escala vertical, tipus de gat, d'una amplada míni-
ma de 40 cm, formada per montants laterials i graons d'alumini anoditzat sepa-
rats aproximadament 35 cm, amb anell de protecció perimetral col·locat a partir
de 2 m del terra també d'alumini anoditzat. Inclou tot el material necessari per a
la seva col·locació i fixació

Mà d'obra................................................................ 47,43
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Materials ................................................................. 166,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 213,80

CAL.INOX14 u Formació tub+corba sold.taller acer inox. AISI-304L alimentació bombes
Subministrament i col·locació de tub amb corba soldada DN100 a ta-
ller, d'acer inoxidable AISI-304L, per a la formació de conducta pel
pas del cablejat de potència per alimentar les bombes d'impulsió des
de la safata penjada en el forjat del dipòsit. Inclou la fixació en el forat
realitzat en el forjat i el rejuntat amb morter sense retracció

TOTAL PARTIDA .................................................. 90,30

01.06.12 APARELLS SANITARIS
EJ12B71P u Plat dutxa quadrat porcel. vitrif.,800x800mm,blanc,preu alt,col.

Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 80x80cm, de color
blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment

Mà d'obra................................................................ 16,70
Materials ................................................................. 60,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 76,92

EJ14U01P u Inodor porcel.vert.,cist.,blanc,preu alt,col.
Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de co-
lor blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació

TOTAL PARTIDA .................................................. 123,31

EJ13B71P u Lavabo peu porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt,col.sob/peu
Lavabo de porcellana vitrificada, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc
i preu alt, col·locat sobre peu

Mà d'obra................................................................ 14,74
Materials ................................................................. 139,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 154,64

EJ18L2AL u Aigüera pica circ.,L40-50cm,brillant,preu sup.,col.sob/moble
Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm
de llargària, acabat brillant, preu superior, col·locada sobre moble

Mà d'obra................................................................ 8,84
Materials ................................................................. 51,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 60,34

EJ22612A u Aixeta monocoman.,munt.superf.,p/dutxa telèf.,cromat,preu alt,2x
Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dut-
xa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i
sortida de 1/2"

Mà d'obra................................................................ 11,79
Materials ................................................................. 46,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 58,16

EJ22E720 u Ruixador fix,asper.fixa,fix.braç dutxa,alum.anodit.,preu alt
Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anoditzat,
preu alt

Mà d'obra................................................................ 1,63
Materials ................................................................. 3,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,49

EJ24A121 u Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2"
Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cro-
mat, preu alt, amb entrada de 1/2"

Mà d'obra................................................................ 7,36
Materials ................................................................. 6,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,17

EJ2353CG u Aixeta monocoman.p/lavab.,munt.s/taule.,esmalt.,preu mitjà,1"1/4
Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment so-
bre taulell o aparell sanitari, de llautó esmaltat, preu mitjà, amb des-
guàs mecànic incorporat amb sortida d'1"1/4, amb dues entrades de
maniguets
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Mà d'obra................................................................ 26,53
Materials ................................................................. 53,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 80,13

EJ28612A u Aixeta monocomand. p/aigüera munt.superf.,mural,llautó cromat,preu alt,broc
tub,2x1/2"

Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment,
mural,  de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues
entrades de 1/2"

Mà d'obra................................................................ 17,68
Materials ................................................................. 34,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 52,58

EJ3237NG u Desguàs pipa plat dutxa,PVC,D=32mm,connec.ramal PVC
Desguàs de pipa per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de
PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC

Mà d'obra................................................................ 23,59
Materials ................................................................. 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,59

EJ33B1SF u Sifó botella+vàlv.ventil. p/lavab.,ABS,cromat,D=40mm,flux 2,5l/s
Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo,
d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 2,5 l/s, de designa-
ció AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita
evacuació

Mà d'obra................................................................ 5,89
Materials ................................................................. 17,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,90

EJ38B4SF u Sifó botella+vàlv.ventil. p/aigüera,ABS,D=40mm,flux 2,5l/s,AII s
Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a aigüera,
d'ABS, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 2,5 l/s, de designació AII se-
gons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació

Mà d'obra................................................................ 5,89
Materials ................................................................. 14,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,15

01.07 DIPÒSIT DE PURGUES I RENTATS

01.07.01 FONAMENTS, MURS I ESTRUCTURA
G3D1Z4J5 m Micropilons de 180mm de diàmetre amb entubació de diàmetre 88,9x7mm

Execució de micropilons de 180mm de diàmetre nominal i amb un en-
castament mínim de 5m dins l'estrat resistent (roca), distribuits segons
s'indica als plànols, amb una càrrega màxima admissible per micropi-
lot de 44 tones. Amb armadura interna formada per una tuberia tipus
TM-80 de 88,9mm de diàmetre i 7mm de gruix (límit elàstic>5620
kg/cm2, resistència a ruptura>6900kg/cm2, secció 19,18cm2 i càrrega
52 tones). El micropilot s'omplirà amb beurada de ciment 42,5-SR de
dosificació mínima 800kg/m3. S'inclou l'excés anormal de beurada ai-
xí com el transport, emplaçament i preparació de la maquinària.

Mà d'obra................................................................ 7,36
Maquinària.............................................................. 26,91
Materials ................................................................. 20,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 55,20

X090239PA ut Placa metàl·lica rectangular de 200·200·20mm, sobre el micropilot
Subministrament i col·locació de placa metàl·lica rectangular de
200·200·20mm, amb forat de 91-92mm de diàmetre, soldada sobre el
tub TM-80 dels micropilots. Inclou treballs de preparació del micropi-
lot, retirada de la beurada sobrant i tall del micropilot si cal.

Mà d'obra................................................................ 17,92
Maquinària.............................................................. 1,52
Materials ................................................................. 25,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 44,81

G921201L m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig
Estesa i piconatge de sòl tolerable procedent de matxuqueig, en ton-
gades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 98 %
PM.

Mà d'obra................................................................ 6,71
Maquinària.............................................................. 5,08
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Materials ................................................................. 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,95

G3Z1Z2P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/20/IIa, camió
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, abocat des de camió

Mà d'obra................................................................ 2,74
Materials ................................................................. 5,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,12

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa
Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou forma-
ció d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el projecte.

Mà d'obra................................................................ 15,39
Materials ................................................................. 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,66

G3C5Z6H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-30/B/20/IV+Qb,bomba
Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IV+Qb, de consistèn-
cia tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Mà d'obra................................................................ 3,93
Maquinària.............................................................. 9,40
Materials ................................................................. 71,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 85,07

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm
Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàs-
tic >= 500 N/mm2

Mà d'obra................................................................ 0,44
Materials ................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,03

G325Z000 m3 Formigó p/estructura.,HA-30/B/20/IV+Qb,bomba
Formigó per a estructura (murs i lloses) HA-30/B/20/IV+Qb de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bom-
ba

Mà d'obra................................................................ 3,34
Maquinària.............................................................. 12,92
Materials ................................................................. 70,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 86,27

G32B3101 kg Armadura p/estructura formigó. AP500S barres corrug.,D <=16mm
Armadura per estructura de formigó (murs i lloses)  AP500 S en bar-
res de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.

Mà d'obra................................................................ 0,44
Materials ................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,03

G32DZ300 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat taulers fenolic de forma corva. encofr.2
cara,h<=8m,form.vist

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors me-
tàl·lics modulars amb taulers fenòlics, per a murs de contenció de ba-
se corva encofrat a dues cara, per a una alçària de treball < 8 m, per a
deixar el formigó vist. Inclou formació d'arestes, encaixos, forats i geo-
metries vàries definides en el projecte.

TOTAL PARTIDA .................................................. 41,10

E7J1Z001 ml Junta hidroexp. perfil cautxú 10 x 20 mm p. junts de treball intern de formigó
Subministrament i col·locació de perfil hidoexpansiu a base de cautxú,
de 10 x 20 mm de secció com a mínim, per al segellat de junts de tre-
ball interns de formigó. Inlou la fixació del perfil de cautxú en el formi-
gó mitjançant masilla de poliuretà o bé amb claus d'acer cada 20 cm,
així com la formació dels solapaments de com a mínim de 5 cm

Mà d'obra................................................................ 3,55
Materials ................................................................. 11,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,69
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G7811100 m2 Pintat s/form.param.vert.emul.bitum.catiònica ECR-1
Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2  d'emulsió bitu-
minosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1

Mà d'obra................................................................ 3,45
Materials ................................................................. 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,80

G3C5Z003 PA Segellat de dividals dels murs dels dipòsits
Segellat de dividals dels murs de la totalitat dels dipòsits que tinguin
presència d'aigua amb morter especial hidrofug

TOTAL PARTIDA .................................................. 293,59

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm
Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de 240
mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format per un
cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm recoberta
amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats de 80 mm de
longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra de fàbrica. Inclou
la col·locació amb morter sense retracció o amb resines, cada 40 cm
com a màxim, inclou formació de taladres en mur de formigó

Mà d'obra................................................................ 5,49
Maquinària.............................................................. 0,01
Materials ................................................................. 4,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,08

SEG.MUR u Partida integre segellat i rejuntat tub Ø<=500 mm en mur in-situ
Partida integre pel segellat i rejuntat del voltant de conducte de fins a
500 mm de diàmtre en mur de formigó in situ o tancament vertical pre-
fabricat de formigó, amb morter sense retracció

TOTAL PARTIDA .................................................. 146,80

PMAI1252 u Passamur acer inox. AISI-316L Ø127 mm, 2 brides, col·locat i reju
Partida integre per a la formació de passamur de 60 cm de llargada
d'acer inox. AISI-316 de Øe=127 mm i espessor 2 mm (gama milimètri-
ca) amb extrems acabats amb una valona soldada a taller d'acer inox.
AISI-304 de Øe=127 mm i espessor 2 mm per a la col·locació d'una
brida boja d'alumini DIN-2642 DN250, el passamur disposarà de 4 po-
tes soldades de passamà d'acer inox. AISI-304 de 30 x 3 mm i de 10
cm de llargada. Inclou la col·locació de dos cordons hidroexpansius
de cautxú de 10 x 20 mm al voltant del tub, la fixació en el forat previa-
ment encofrat i el rejuntat amb morter sense retracció del passamur

TOTAL PARTIDA .................................................. 171,00

FDK2UC45 u Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,100x100x100cm,s/solera formigó
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 100x100 cm i
100 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terres de l'excavació. Inclòs subministrament i col·locació de tapa de
fosa dúctil

Mà d'obra................................................................ 31,38
Maquinària.............................................................. 22,51
Materials ................................................................. 106,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 160,31
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01.07.02 PAVIMENTS
E9G2G146 m2 Paviment form. 5-10 cm gruix,formigó HA-30/B/20/IIa+E,col.bombeig estesa i

vibratge
Paviment de formigó formant pendents, de 5 a 10 cm de gruix amb fi-
bres metàl·liques (25kg/m3) i mallasso 20x20cm de diàmetre 5mm,
amb formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a clas-
se d'exposició IIa+E, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge
mecànic i remolinat mecànic

Mà d'obra................................................................ 0,43
Maquinària.............................................................. 0,53
Materials ................................................................. 8,76

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,72

01.08 URBANITZACIÓ I XARXES HIDRÀULIQUES

01.08.01 XARXES DE SANEJAMENT
ZD7FU040 m Desaigua de PVC Ø40 mm. formigonat

Desaigua amb clavegueró amb tub de PVC de paret massissa, de
D=40 mm, de SN4 (4kN/m2) de rigidesa anular amb unió encolada, se-
gons norma UNE-EN 1401-1, enterrat i formigonat en tot el seu perí-
metre o bé col·locat aèri . S'inclou la formació dels sifons dels diver-
sos aparells connectats, així com tots els elements i accessoris per a
la seva col·locació

Mà d'obra................................................................ 12,13
Materials ................................................................. 9,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,92

ZD7FU031 ml Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø200 mm.
Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta densi-
tat coextruïda, de doble paret de diàmetre exterior 200 mm. i diàmetre
interior 180 mm., corrugada per la part exterior i llisa per la part inte-
rior, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8
kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, inclòs junta elastomèrica d'estan-
queitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè, peces especials i acces-
soris de muntatge.

Mà d'obra................................................................ 1,10
Materials ................................................................. 9,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,59

ZD7FU034 ml Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø400 mm.
Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta densi-
tat coextruïda, de doble paret de diàmetre exterior 400 mm. i diàmetre
interior 343 mm., corrugada per la part exterior i llisa per la part inte-
rior, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8
kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, inclòs junta elastomèrica d'estan-
queitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè, peces especials i acces-
soris de muntatge.

Mà d'obra................................................................ 1,76
Materials ................................................................. 26,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,90

ZD7FU036 ml Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø630 mm.
Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta densi-
tat coextruïda, de doble paret de diàmetre exterior 630 mm. i diàmetre
interior 535 mm., corrugada per la part exterior i llisa per la part inte-
rior, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8
kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, inclòs junta elastomèrica d'estan-
queitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè, peces especials i acces-
soris de muntatge.

Mà d'obra................................................................ 1,76
Materials ................................................................. 43,76

TOTAL PARTIDA .................................................. 45,52
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FFB19455 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 63 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic, col·locat al fons de la rasa i inclou col·locació de cinta se-
nyalitzadora

Mà d'obra................................................................ 2,25
Materials ................................................................. 5,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,11

FDD1A099 m Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4
Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execu-
ció prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Mà d'obra................................................................ 16,11
Maquinària.............................................................. 4,15
Materials ................................................................. 66,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 87,23

ZDDZU020 ut Con prefabricat de formigó per a pou de Ø100 cm
Con prefabricat de formigó per a pou de diàmetre 1.000 mm, amb un
diàmetre inferior de 1.000 mm i un diàmetre superior de 600 mm i una
alçada de 650 mm, col·locat sobre pou amb mitjans mecànics

Mà d'obra................................................................ 19,55
Maquinària.............................................................. 6,63
Materials ................................................................. 40,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 67,03

FDDZ6DD4 u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas
D=600mm,D400,col.mort.

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Mà d'obra................................................................ 12,94
Materials ................................................................. 113,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 126,13

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm
Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de 240
mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format per un
cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm recoberta
amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats de 80 mm de
longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra de fàbrica. Inclou
la col·locació amb morter sense retracció o amb resines, cada 40 cm
com a màxim, inclou formació de taladres en mur de formigó

Mà d'obra................................................................ 5,49
Maquinària.............................................................. 0,01
Materials ................................................................. 4,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,08

FDB27469 u Solera mitja canya HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x1,2m,p/tub D=40cm
Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I  de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm

Mà d'obra................................................................ 11,76
Materials ................................................................. 30,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 42,69

FD5J6F0E u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-20/P/20/I
Caixa per a embornal  de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Mà d'obra................................................................ 47,43
Materials ................................................................. 32,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 79,49

FD5Z4DC4 u Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.535x335x45mm,C250,sup.absor.=8dm2,col.morter
Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, 
de 535x335x45 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2
de superfície d'absorció, col·locat amb morter
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Mà d'obra................................................................ 12,94
Materials ................................................................. 27,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,49

ZD5ZU065 ml Canaleta i reixa recollida d'aigües de fundició de 14,5 cm D-400
Canaleta de recollida d'aigües de fundició de 145 x 110 mm. de mides
exteriors i 100 x 85 mm. de mides interiors, amb reixa de fundició amb
una superfície d'absorció de 3 dm³, de classe D-400 segons la norma
UNE EN-124, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l.

Mà d'obra................................................................ 5,48
Materials ................................................................. 42,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 47,48

ZD5ZU060 ml Canaleta i reixa recollida d'aigües de fundició de 33 cm. D-400
Canaleta de recollida d'aigües de fundició de 330 x 195 mm. de mides
exteriors i 260 x 155 mm. de mides interiors, amb reixa de fundició,
amb una superfície d'absorció de 12 dm³, de classe D-400 segons la
norma UNE EN-124, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'o-
bra amb formigonera de 165 l.

Mà d'obra................................................................ 4,31
Materials ................................................................. 122,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 126,89

POUBOM u Paret pou circ.D=120 i con prefabricat asimètric, form. pou de registre
Partida integre per a la formació de pou registrable de 2,5 m de fondà-
ria, format per anells prefabricats de 120 cm de diàmetre col·locats so-
bre un solera de formigó armat HA-25 amb con reductor a la part supe-
rior. Inclou subministrament i col·locació de l'armadura de la solera, i
del replè al voltant del pou

TOTAL PARTIDA .................................................. 831,85

G21YB220 u Perforació form.arm. passamur D<=200mm,g=30-40cm,broca diamant
Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs
fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i
40 cm amb broca de diamant intercambiable pel pas d'instal·lacions,
inclou el rejuntat o segellat amb morter sense retracció del conducte
col·locat

Mà d'obra................................................................ 30,48
Maquinària.............................................................. 423,36
Materials ................................................................. 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 454,30

E9UZ001 ml Mitja canya radi 15 cm, morter SIKATOP SEAL 107 o similar i rev. resina epoxi
SIKAGUARD 62 o similar

Formació de mitja canya de 15 cm de radi en les entregues entre les
solera i els parament vertical de l'interiors dels dipòsits mitjançant la
utilització de morter impermeable flexible tipus SIKATOP SEAL 107 o
de caracteristiques similars i recobriment d'aquest amb una capa pro-
tectora a base de resines epoxi SIKAGUAR 62 o de caracteristiques si-
milars 

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,04

12008102 u Partida integre connexió tub PEAD PE-100 Ø125 mm a arqueta reactor EDAR
Partida integre per a la connexió de la canonada d'impulsió de polieti-
lè d'alta densitat PE-100 Ø125 mm, procedent de l'ETAP, en l'arqueta
d'entrada del reactor biològic  de l'EDAR Vall del Ges

TOTAL PARTIDA .................................................. 440,39
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01.08.02 XARXES DE PROCÉS I PRODUCTES QUÍMICS
FDD1A099 m Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execu-
ció prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Mà d'obra................................................................ 16,11
Maquinària.............................................................. 4,15
Materials ................................................................. 66,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 87,23

ZDDZU020 ut Con prefabricat de formigó per a pou de Ø100 cm
Con prefabricat de formigó per a pou de diàmetre 1.000 mm, amb un
diàmetre inferior de 1.000 mm i un diàmetre superior de 600 mm i una
alçada de 650 mm, col·locat sobre pou amb mitjans mecànics

Mà d'obra................................................................ 19,55
Maquinària.............................................................. 6,63
Materials ................................................................. 40,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 67,03

FDDZ6DD4 u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas
D=600mm,D400,col.mort.

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Mà d'obra................................................................ 12,94
Materials ................................................................. 113,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 126,13

FDDZZ001 u Graó de polipropilé armat col·locat, 350 x 240 mm
Subministament de graó de 350 mm com a mínim de llargada i de 240
mm d'amplada com a minim, fabricat segons EN-13101, format per un
cos mètàl·lica d'acer de diàmetre igual o superior a 12 mm recoberta
amb polipropilè amb relleu antilliscant i extrems ranurats de 80 mm de
longitud per la seva fixació en mur de formigó o obra de fàbrica. Inclou
la col·locació amb morter sense retracció o amb resines, cada 40 cm
com a màxim, inclou formació de taladres en mur de formigó

Mà d'obra................................................................ 5,49
Maquinària.............................................................. 0,01
Materials ................................................................. 4,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,08

FDB27469 u Solera mitja canya HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x1,2m,p/tub D=40cm
Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I  de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm

Mà d'obra................................................................ 11,76
Materials ................................................................. 30,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 42,69

ZD7FU031 ml Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø200 mm.
Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta densi-
tat coextruïda, de doble paret de diàmetre exterior 200 mm. i diàmetre
interior 180 mm., corrugada per la part exterior i llisa per la part inte-
rior, del tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circumferencial 8
kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, inclòs junta elastomèrica d'estan-
queitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè, peces especials i acces-
soris de muntatge.

Mà d'obra................................................................ 1,10
Materials ................................................................. 9,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,59

ZD7FU035 ml Claveguera amb tub de Polietilè de doble paret de Ø500 mm.
Claveguera amb tub estructurat de color negre de Polietilè d'alta densitat coex-
truïda, de doble paret de diàmetre exterior 500 mm. i diàmetre interior 427 mm.,
corrugada per la part exterior i llisa per la part interior, del tipus B segons pr EN
13476-1, de rigidesa circumferencial 8 kN/m²,  col·locada al fons de la rasa, in-
clòs junta elastomèrica d'estanqueitat (EPDM), maniguets d'unió en polietilè,
peces especials i accessoris de muntatge.

Mà d'obra................................................................ 1,76
Materials ................................................................. 38,87
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TOTAL PARTIDA .................................................. 40,63

FFB1C455 m Tub PE 100,DN=90mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 90 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic,
col·locat al fons de la rasa i inclou col·locació de cinta senyalitzadora

Mà d'obra................................................................ 4,52
Materials ................................................................. 7,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,53

FFB1F425 m Tub PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 125 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic,
col·locat al fons de la rasa i inclou col·locació de cinta senyalitzadora

Mà d'obra................................................................ 6,77
Materials ................................................................. 12,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,05

FFB1K425 m Tub PE 100,DN=200mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 200 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic,
col·locat al fons de la rasa i inclou col·locació de cinta senyalitzadora

Mà d'obra................................................................ 8,12
Materials ................................................................. 22,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,29

FD5J6F0E u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-20/P/20/I
Caixa per a embornal  de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Mà d'obra................................................................ 47,43
Materials ................................................................. 32,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 79,49

FD5Z4DC4 u Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.535x335x45mm,C250,sup.absor.=8dm2,col.morter
Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, 
de 535x335x45 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2
de superfície d'absorció, col·locat amb morter

Mà d'obra................................................................ 12,94
Materials ................................................................. 27,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,49
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01.08.03 URBANITZACIÓ
F6A13436 m Reixat acer h=2m,tela met.torsió

simp.,galv.,pas=50mm,D=2,7/2,7mm+pals,D=50mm/3m
Reixat d'acer d'alçària 2,60 m amb tela metàl·lica de torsió simple
amb acabat galvanitzat i plastificat de color verd, de 50 mm de pas de
malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50
mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de
pals per a punts singulars

Mà d'obra................................................................ 6,48
Maquinària.............................................................. 0,02
Materials ................................................................. 12,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,51

GAR1P475 u Porta corredissa motoritzada
Porta corredissa metàl·lica motoritzada de 5 metres d'amplada i 2,60
metres d'altura, formada per marc i muntants de perfils rectangulars ta-
llats i soldats a taller, totalment galvanitzada, inclòs guies, ancoratges
i mecanismes, totalment acabada.

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.033,81

F931201J m3 Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM
Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM

Mà d'obra................................................................ 0,69
Maquinària.............................................................. 5,19
Materials ................................................................. 15,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,68

F9715L11 m3 Base p/rigola, HM-20/S/40/I, camió+vibr.manual, reglejat
Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, este-
sa i vibratge manual, acabat reglejat

Mà d'obra................................................................ 6,75
Maquinària.............................................................. 0,29
Materials ................................................................. 65,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 72,74

F97422A9 m Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm,col.mort.1:8
Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color
blanc,  de 20x20x8 cm, col·locades amb morter  de ciment 1:8, elabo-
rat a l'obra amb formigonera  de 165 l

Mà d'obra................................................................ 4,04
Maquinària.............................................................. 0,01
Materials ................................................................. 5,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,17

F965A6D5 m Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.base
form.HM-20/P/40/I h=10-20cm,rejunt.mort.M-5

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitza-
da  de calçada C3  de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resis-
tent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I  de 10
a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

Mà d'obra................................................................ 10,98
Materials ................................................................. 9,78

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,76

Z965U021 m Vorada recta form., MC, A4 (20x8cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.base form.HM-20/P/40/I
h=10-20cm,rejunt.mort.M-5

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitza-
da per a vianants A4 de 20x8 cm, amb un cantell arrodonit, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

Mà d'obra................................................................ 10,59
Materials ................................................................. 10,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,60
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Z965U025 m Vorada remuntable.,ratll.sup.,DC.C9.25x13cm,R5,col./s.base form.HM-20/P/40/I
h=10-20cm,rejunt.mort.M-5

Vorada recta de peces de formigó remuntable, doble capa, amb sec-
ció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), se-
gons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

Mà d'obra................................................................ 10,63
Materials ................................................................. 13,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,86

F9265M11 m3 Subbase formigó HM-20/P/40/I,camió+vibr.manual,reglejat
Subbase de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat

Mà d'obra................................................................ 8,71
Maquinària.............................................................. 0,71
Materials ................................................................. 63,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 72,64

F9E11204 m2 Paviment panot vorera gris,20x20x2,5cm,preu alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment  de 200 kg/m3 de ciment pòrt-
land i beurada de ciment pòrtland

Mà d'obra................................................................ 11,23
Maquinària.............................................................. 0,04
Materials ................................................................. 7,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,80

F9A23210 m3 Estesa de graves 5-12mm
Estesa de gravesde grandària màxima 5 a 12 mm per a la formació de
paviment perimetral en la planta

Mà d'obra................................................................ 0,98
Maquinària.............................................................. 3,20
Materials ................................................................. 11,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,34

F9J12X40 m2 Reg imprim.,emul.bitum.catiònica ECI 1kg/m2
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a
reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1 kg/m2

Mà d'obra................................................................ 0,06
Maquinària.............................................................. 0,08
Materials ................................................................. 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,51

G9H11252 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B50/70 D (D-12),granul.calcari est-compact.
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de rodadura i granulat calcari, estesa i compactada

Mà d'obra................................................................ 1,26
Maquinària.............................................................. 1,66
Materials ................................................................. 49,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 52,36

F9Z4AA15 m2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m
B500T

Armadura per lloses i paviments de formigó AP500 T amb malla elec-
trosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2
m B500T UNE-EN 10080 elaborada a taller i manipulada a l'obra

Mà d'obra................................................................ 0,88
Materials ................................................................. 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,72

F9G1A745 m3 Paviment form.s/add. HA-30/P/20/IIIa+E,camió,vibr.mecànic remol.mec.
Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIIa+E de consistèn-
cia plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic, inclou
formació de pendents segons plànols

Mà d'obra................................................................ 6,68
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Maquinària.............................................................. 0,26
Materials ................................................................. 93,89

TOTAL PARTIDA .................................................. 100,83

FDK2UC25 u Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,50x50x50cm,s/solera formigó
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50 cm i 50
cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera
de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació. Inclòs subministrament i col·locació de tapa de fosa
dúctil

Mà d'obra................................................................ 25,50
Maquinària.............................................................. 13,51
Materials ................................................................. 22,95

TOTAL PARTIDA .................................................. 61,96

FDK2UC45 u Pericó regist,p/instal.serveis form.prefabricat,100x100x100cm,s/solera formigó
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 100x100 cm i
100 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terres de l'excavació. Inclòs subministrament i col·locació de tapa de
fosa dúctil

Mà d'obra................................................................ 31,38
Maquinària.............................................................. 22,51
Materials ................................................................. 106,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 160,31

GG22TH1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i cor-
rugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compres-
sió de 450 N, muntat com a canalització soterrada amb cinta de senya-
lització inclosa

Mà d'obra................................................................ 1,17
Materials ................................................................. 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,82

GG22TK1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot.
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i cor-
rugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compres-
sió de 450 N, muntat com a canalització soterrada amb cinta de senya-
lització inclosa

Mà d'obra................................................................ 1,17
Materials ................................................................. 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,21

GG22TP1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,canal.sot.
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i cor-
rugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compres-
sió de 450 N, muntat com a canalització soterrada amb cinta de senya-
lització inclosa

Mà d'obra................................................................ 1,38
Materials ................................................................. 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,89

E9UZ001 ml Mitja canya radi 15 cm, morter SIKATOP SEAL 107 o similar i rev. resina epoxi
SIKAGUARD 62 o similar

Formació de mitja canya de 15 cm de radi en les entregues entre les
solera i els parament vertical de l'interiors dels dipòsits mitjançant la
utilització de morter impermeable flexible tipus SIKATOP SEAL 107 o
de caracteristiques similars i recobriment d'aquest amb una capa pro-
tectora a base de resines epoxi SIKAGUAR 62 o de caracteristiques si-
milars 

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,04

G8B7002 m2 Pintat vert. parament o paviment revestiment epoxi 2-3 mm, capa imprimació
Pintat de parament vertical de formigó o de paviment amb una capa
de 2 a 3 mm de revestiment epoxi, tipus MASTERTOP BC 378 o simi-
lar prèviament amb una capa d'imprimació del tipus MASTERTOP P
611 de BASF o similar

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,57
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F7B451B0 m2 Làmina antigerminant col·locada sense adherir
Làmina antigerminant col·locada sense adherir, prèvia a l'estesa de
graves

Mà d'obra................................................................ 1,36
Materials ................................................................. 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,94

12008103 u Treballs de demolició i reposició elements obra civil EDAR
Partida integre a justificar per la direcció facultativa destinada a la de-
molició i a la reposició dels elements d'obra, principalament de la viali-
tat interior de l'EDAR i de la tanca perimetral, afectats per la instal·la-
ció soterrada del tub de polietilè d'alta densitat PE-100 de Ø125 mm
procedent de l'ETAP

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.676,16

G31DZ201 m2 Encofrat plafó met. per a llosa
Encofrat amb plafons metàl·lics per a llosa, rases i pous. Inclou forma-
ció d'arquetes, encaixos, i geometries vàries definides en el projecte.

Mà d'obra................................................................ 15,39
Materials ................................................................. 3,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,66

G3C515H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba
Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència to-
va i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Mà d'obra................................................................ 1,96
Maquinària.............................................................. 9,40
Materials ................................................................. 65,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 77,05

G3CB3100 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D <=16mm
Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàs-
tic >= 500 N/mm2

Mà d'obra................................................................ 0,44
Materials ................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,03

01.08.04 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ
FBA2U035 Partida general de senyalització vertical

Partida general per al subministrament i col·locació de senyalitzacions
verticals vàries, i pintat sobre paviment de senyalització horitzontal
amb pintura reflectora i microesferes de vidre amb màquina autopro-
pulsada

TOTAL PARTIDA .................................................. 391,46
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01.08.06 GESTIO DE RUNES
E2R1U100 PA Subministrament, gestor i transport de runes i residus a l'abocador

Subministrament, gestor i transport de runes i residus a l'abocador
amb contenidors de 5m3, procedents de les obres de construcció

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.052,05

01.08.07 JARDINERIA
F226U001 m2 Preparació de terres, aportació adob, sembra

Preparació mecànica de les terres amb fresat, aportació d'adob orgà-
nic i sembra de gespa autòctona

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,50

F226U002 PA Plantació arbres i arbustos
Partida alçada pel subministrament i 

TOTAL PARTIDA .................................................. 400,00
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02 EQUIPS MECÀNICS

02.01 OBRA DE CAPTACIÓ I CANONADA D'INTERCONNEXIÓ
REIXAINOX kg Subminstrament i muntatge de reixa retenció sòlids acer inox. 304

Subministrament i muntatge de reixa a l'entrada de la captació d'aigua
per la retenció dels sòlids arrossegats pel riu per evitar-ne l'entrada a
la canonada de formigó de DN1000. La reixa estarà formada per un
bastidor rectangular de 5 m de llargada per 1,5 m d'alçada total, fet a
partir de perfil rectangular 100x100x4 mm d'acer inox. AISI-304 fabri-
cat segons EN-10296, amb tres muntants col·locats equidistants. Els
espais entre muntats es col·locaràn 6 perfils verticals rectangular de
80x80x3 mm d'acer inox. AISI-304 fabricats segons EN-10296 deixant
una separació entre barres de 15 cm. Inclou el muntatge que es realit-
zarà mitjançant la fixació de la reixa en la mateixa obra existent d'inici
de la sèquia, la fixació es farà amb tacs químics M16 d'acer inox. AI-
SI-304, i els elements d'elevació necessàris

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,56

CV100A304 u Subministrament i muntatge comporta mural 1.000x1.000 amb muntant i acc. m.
volant

Subministrament i muntatge de comporta mural de 1.000 mm d'ampla-
da i 1.000 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant amb
bastidor per l'obsturació de tub de formigó DN1000, fixada a paret ver-
tical amb una alçada des del terra fins al fons del canal de 1,80 m. La
comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer d'EPDM, es-
sent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'inclouen tots
els elements i accessoris de fixació que també seràn d'acer inox. AI-
SI-304

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.364,56

CV050A304 u Subministrament i muntatge comporta mural 500x500 amb muntant i acc. m.  volant
Subministrament i muntatge de comporta mural de 500 mm d'amplada
i 500 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant amb basti-
dor per l'obsturació de finestra de 500x500 en arqueta de buidat, fixa-
da a paret vertical de formigó de la propia arqueta amb una alçada
des del terra fins al fons de 2,50 m. La comporta serà estanca a les 4
cares mitjançant elastòmer d'EPDM, essent tots els elements me-
tàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'inclouen tots els elements i accessoris
de fixació que també seràn d'acer inox. AISI-304

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.053,42

CM080A304 u Subministrament i muntatge comporta mural 800x800 amb muntant i acc.
motoritzat

Subministrament i muntatge de comporta mural de 800 mm d'amplada
i 800 mm d'alçada d'accionament motoritzat elèctric amb bastidor per
l'obsturació de tub de tub de formigó DN800 situat en arqueta de deri-
vació, fixada a paret vertical de formigó de la propia arqueta amb una
alçada des del terra fins al fons de 2,30 m. La comporta serà estanca
a les 4 cares mitjançant elastòmer d'EPDM, essent tots els elements
metàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'inclouen tots els elements i accesso-
ris de fixació que també seràn d'acer inox. AISI-304

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.098,96
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02.02 BOMBAMENT DE CAPÇALERA I FILTRACIÓ
CV080B304 u Subministrament i muntatge comporta mural 800X800 amb torreta i acc. m. volant

Subministrament i muntatge de comporta mural de 800 mm d'amplada
i 800 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant amb torre-
ta per l'obsturació de tub de formigó DN800, fixada a paret vertical
amb una alçada des del terra fins al fons del canal de 4,05. La compor-
ta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer d'EPDM, essent
tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-304. S'inclouen tots els
elements i accessoris de fixació que també seràn d'acer inox. AISI-304

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.708,43

06-REI.AUT u Subministrament i muntatge reixa filtrant automàtica de la casa ESTRUAGUA o eq.
Subminstrament i muntatge de reixa filtrant automàtica de la casa ES-
TRUAGUA o equivalent per la retenció dels sòlids a l'entrada del pou
de bombament de capçalera per a un cabal de 750 m³/h segons fitxa
tècnica numero 06 de l'annex 8 amb estructura metàl·lica d'acer inox.
AISI-304, l'equip es col·locarà en el canal d'entrada de 80 cm d'ampla-
da amb una produnditat total de 4,05 m amb un inclinació de 75º. S'in-
clouen tots els elements i accessoris necessaris per a la seva fixació
que seràn metàl·lics d'acer inox. AISI-304, així com el transport fins a
l'obra, la decàrrega i la seva instal·lació

TOTAL PARTIDA .................................................. 17.634,28

09-BOM.CAP u Subministrament i muntatge bomba centrifuga sub., 360 m³/h i 12 m.c.a., model
XPF200J de la casa SULZER

Subministrament i muntatge de bomba centrifuga submergible vertical
de la casa SULZER model XPF200J-CB1.3-PE185/6 EX de 360 m³/h i
12 m.c.a. segons fitxa tècnica de l'annex N, la bomba es fixarà en pe-
destal de fosa per l'acoplament automàtic de la bomba amb sortida
DN200 i colze de 90º, amb tub guia fixat superiorment en la mateixa
canonada d'impulsió

TOTAL PARTIDA .................................................. 11.154,30

CAL.INOX01 u Subministrament i muntatge caldereria per impulsió DN250, canonada i accessoris
AISI-316L, unions sol. i brides boges al

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de canonada d'impulsió de DN250 des de les bombes situades dins el
pou de bombament fins al filtre d'escala segons plànols, aquesta cano-
nada estarà formada per a dues part. 
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=254
mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques de 204 a 254 mm de dià-
metre, colzes 90º de Øe =254 mm i l'anell de Øe=204 mm) seràn de
gamma de milimètrica de 2 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN200 o DN250  i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades
a taller en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els
plànols, per tal de collar-hi els braços per a la seva suportació

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.441,44

MCS00115 u Subministrament de contenidor plàstic amb rodes de 1 m³
Subministrament de contenidor de polietilè d'alta densitat amb protec-
ció als raigs ultravioleta de color verd amb 4 rodes, amb una capacitat
de 1 m³ i amb els elements per poder ser elevat i buidat en camió

TOTAL PARTIDA .................................................. 288,70
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09-FIL.ESC u Subministrament i muntatge de filtre d'escala 2 mm de la casa ESTRUAGUA amb
cargol transportador

Subminstrament i muntatge de filtre d'escala automàtic autonetejant
model Ts-01 de la casa ESTRUAGUA per la filtració de particules a
l'entrada de la línia de tractament per un cabal de 375 m³/h i una llum
de pas de 2 mm segons fitxa tècnica de l'annex N amb estructura me-
tàl·lica d'acer inox. AISI-304 amb un cargol transporador per portar els
residus retinguts fins a un contenidor totalment instal·lat, l'equip es
col·locarà en el canal d'entrada de 60 cm d'amplada i una produnditat
total de 1 m amb un inclinació de 75º. S'inclouen tots els elements i ac-
cessoris necessaris per a la seva fixació que seràn metàl·lics d'acer
inox. AISI-304, així com el transport fins a l'obra, la decàrrega i la seva
instal·lació

TOTAL PARTIDA .................................................. 17.601,08

GJMBZ250 u Subministrament i muntatge cabalimetre electromagètic DN250 tipus PROMAG50,
PN10, 4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides

Subministrament i muntatge de cabalimetre electomagnètic DN250
PN10 amb sortida 4-20 mA, tipus PROline PROMAG 50W de la casa
ENDRESS-HAUSER, col·locat entre brides DIN amb cargols i feme-
lles hexagonal d'acer inox. AISI-316L DIN-933 i DIN-934 respectiva-
ment

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.148,31

G442Z001 u Suportació p.caldereria acer S275JR, treb.taller+galv., col.obra carg.
Partida integre per a la formació, subministrament i col·locació a obra
de suportació metàl·lica segons plànols, d'acer S275JR,  treballat a ta-
ller i amb posterior galvanitzat en calent per a la suportació de canona-
da d'acer inox. Inclou tots els elements i accessoris necessàris per a
la seva col·locació i els sistemes d'elevació necessàris

TOTAL PARTIDA .................................................. 68,51

ED7FZ001 m Tub PVC evacuació, DN=250mm, col·locat vertical
Subminstrament i col·locació de tub de PVC segons UNE-EN-1453
classe M de 250 mm de diàmetre col·locat verticalment per la forma-
ció de baixant des de la sortida del cargol transportador fins al conteni-
dor de recollida, inclou subministre i col·locació de suportacions d'acer
galvanitzat fixades en parament vertical de formigó armat

Mà d'obra................................................................ 27,13
Materials ................................................................. 16,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 43,37

CAL.INOX15 u Subministrament i muntatge caldereria per impulsió DN300, canonada i accessoris
AISI-316L, unions sol. i brides boges al

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de canonada de DN300 com a sobreiixidor segons plànols, aquesta
canonada estarà formada per a una part. 
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=304
mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (colzes 90º de Øe =304 mm) seràn de gamma de mili-
mètrica de 2 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN300  i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els
plànols, per tal de collar-hi els braços per a la seva suportació

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.407,49
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02.03 CAMBRA DE MESCLA I FLOCULACIÓ
MEA00101 u Subministrament i muntatge d'agitador elèctric, tipus sabre d'hèlix de Ø1.000 mm,

de MILTON ROY
Subministrament i muntatge d'agitador elèctric, tipus sabre d'hèlix de
Ø1.000 mm segons fitxa tècnica de l'annex N, model VRG5105S400
de la casa MILTON ROY amb una longitud de l'eix de 4 m, l'agitador
disposar d'una brida  de 300 mm de diàmetre total amb 4 forats de
Ø18 mm per a la fixació a la placa base de 500 x 500 mm amb 4 fo-
rats per a la seva fixació amb tac químic M16 d'acer inoxidable AI-
SI-316 directament en el forjat de formigó armat

TOTAL PARTIDA .................................................. 6.112,25

MEA00102 u Subminstrament i muntatge d'agitador elèctric, tipus sabre d'hèlix de Ø2.000 mm,
de MILTON ROY

Subministrament i muntatge d'agitador elèctric, tipus sabre d'hèlix de
Ø2.000 mm segons fitxa tècnica de l'annex N, model FRF0203S350
de la casa MILTON ROY amb una longitud de l'eix de 5,70 m, l'agita-
dor disposar d'una brida de 215 mm de diàmetre total amb 4 forats de
Ø18 mm per a la fixació a la placa base de 350 x 350 mm amb 4 fo-
rats per a la seva fixació amb tac químic M16 d'acer inoxidable AI-
SI-316 directament en el forjat de formigó armat

TOTAL PARTIDA .................................................. 6.438,43

CV100B316 u Subministrament i muntatge comporta mural 1.000x1.000 amb torreta i acc. m.
volant

Subministrament i muntatge de comporta mural de 1.000 mm d'ampla-
da i 1.000 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant amb
torreta per l'obsturació de finestra de 1.000 x 1.000 mm, fixada a paret
vertical amb una alçada des del terra fins al fons del canal de 2,30 m.
La comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer d'EPDM,
essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-316L. S'inclouen
tots els elements i accessoris de fixació que també seràn d'acer inox.
AISI-316

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.900,28

GN12Z150 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN150 tanc. elàstic, de
BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb vo-
lant DN150 PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons
EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN
1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202 amb eix d'acer
inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanitzada amb cautxú
EPDM, revestiment interior i exterior epoxi de 250 micas com mínim
aplicada electroestaticament,  inclou subministrament de les juntes es-
tanques i la cargoleria per la fixació de la vàlvula amb cargols DIN-931
i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L

Mà d'obra................................................................ 84,39
Materials ................................................................. 209,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 293,91
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02.04 DECANTADOR LAMEL·LAR
CV100B316 u Subministrament i muntatge comporta mural 1.000x1.000 amb torreta i acc. m.

volant
Subministrament i muntatge de comporta mural de 1.000 mm d'ampla-
da i 1.000 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant amb
torreta per l'obsturació de finestra de 1.000 x 1.000 mm, fixada a paret
vertical amb una alçada des del terra fins al fons del canal de 2,30 m.
La comporta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer d'EPDM,
essent tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-316L. S'inclouen
tots els elements i accessoris de fixació que també seràn d'acer inox.
AISI-316

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.900,28

CM050B316 u Subministrament i muntatge comporta mural 500X500 amb torreta i acc. m. volant
Subministrament i muntatge de comporta mural de 500 mm d'amplada
i 500 mm d'alçada d'accionament manual mitjançant volant amb torre-
ta per l'obsturació de tub d'acer inox. Ø400, fixada a paret vertical
amb una alçada des del terra fins al fons del canal de 2,30 m. La com-
porta serà estanca a les 4 cares mitjançant elastòmer d'EPDM, essent
tots els elements metàl·lics d'acer inox. AISI-316. S'inclouen tots els
elements i accessoris de fixació que també seràn d'acer inox. AISI-316

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.240,24

12-PO.RAS u Subministrament i muntatge de pont mecànic rascador Ø6,5 m, AISI-304,
ESTRUAGUA o eq.

Subministrament i muntatge de conjunt de pont motoritzat amb ras-
quets segons fitxa tècnica número 12 de l'annex 8, de 6,5 m de diàme-
tre total i una altura útil de 3,30 m en la zona d'espessiment de la casa
ESTRUAGUA o equivalent, tot ell fabricat amb acer inox. AISI-304. El
pont disposarà de 2 braços perimetrals per fer l'escombrat de fons
amb 2 rasquets en cada braç disposats tipus espina de peix, les pales
dels rasquets seràn d'EPDM i d'un rascador per la zona de fangs de
les mateixes caracteristiques, inclou subministrament i col·locació de
campana circular d'acer inox. AISI-316L de Ø600 i de tub de DN400
d'acer inox. AISI-316L per a comunicar la campana amb la sortida de
la cambra de floculació 

TOTAL PARTIDA .................................................. 14.692,10

13-LAM.PVC u Subministrament i muntatge de conjunt de lamel·les de PVC
Subministrament i muntatge del conjunt de lamel·les de PVC format
per a dues unitats de 6.500 mm de llargada, 2.550 mm d'amplada i
1.500 mm d'alçada i 60º d'inclinació, model FS41.50 de la casa ECO-
TEC. Cadascun dels blocs de lamel·les es suportaràn mitjançant uns
perfils de poliester reforçats amb fibra de vidre fixats en els murs de
formigó del propi decantador mitjançant anclatges químics d'acer inox.
AISI304. Inclou transport des de fàbrica fins a l'obra, descàrrega i
col·locació dins el decantador.

TOTAL PARTIDA .................................................. 9.294,72

CAL.INOX02 u Subministrament i muntatge caldereria per by-pass DN400, canonada i accessoris
AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de by-pass de DN400 des del canal d'entrada al decantador fins al
col·lector d'entrada als filtres de sorra segons plànol, aquest col·lector
estarà format per a tres parts
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=406,4 mm i 3 mm d'espessor.
- Els colzes 90º seràn d'acer inox. AISI-316L de Øe =406 mm de 3
mm d'espessor i 600 mm de radi d'acer AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.779,61
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GN42Z400 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400, tipus WAFER, de
BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400 PN10, tipus
WAFER de la casa BELGICAST segons UNE-EN-593, amb cos de fo-
sa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431, jun-
ta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer inoxidable AI-
SI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras com a mí-
nim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 cargols de fixa-
ció, tots ells d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de varilles rosca-
des M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, femelles hexago-
nals DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estanqueïtat

Mà d'obra................................................................ 112,18
Maquinària.............................................................. 145,01
Materials ................................................................. 762,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.020,07

CAL.INOX03 u Subministrament i muntatge de col·lector sortida decantador Ø400,
tub+accessoris AISI-316L, unio. soldades i brides bojes al.

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de col·lector de DN400 des del canal de sortida del decantador fins al
col·lector d'entrada al filtres de sorra segons plànol
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=406,4 mm i 3 mm d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques de 506 a 406 mm de dià-
metre, colzes 90º de Øe=406,4 mm, tes iguals de Øe=406 mm) seràn
de gamma de milimètrica de 3 mm de gruix.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.984,82

29-BOM.FAN u Bomba cambra seca aspiració fangs decantador p. 34 m³/h i 1 m.c.a. de SULZER
Subministrament i muntatge de bomba centrífuga autoaspirant col·lo-
cada horitzontalment de 134 m³/h de cabal i 1 m d'altura manomètrica,
model XPF80C-VX.6-PE15/4-D01*10 de la casa SULZER segons fitxa
tècnica de l'annex N, muntat dins d'arqueta registrable i amb les con-
nexions a les canonades d'aspiració i impulsió

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.850,61

GN12Z080 u Subminstrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN80 tanc. elàstic, de
BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb vo-
lant DN80 PN10-16, model BV-05-07 de BELGICAST segons
EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN
1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202 amb eix d'acer
inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanitzada amb cautxú
EPDM, revestiment interior i exterior epoxi de 250 micas com mínim
aplicada electroestaticament,  inclou subministrament de les juntes es-
tanques i la cargoleria per la fixació de la vàlvula amb cargols DIN-931
i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L

Mà d'obra................................................................ 50,54
Materials ................................................................. 103,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 153,59

GN85Z080 u Subministrament i muntatge de vàlvula retenció bola DN80, de BELGICAST
Subministrament i muntatge de vàlvula de retenció de bola DN80
PN10, model BV-05-38 de BELGICAST, amb unió mitjançant brides
F6 segons UNE-EN-558-1, orificies segons UNE-EN-1092-2, recoma-
nat per a aigües residuals amb coll de fosa dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), bolad'alumini vulcanitzada en NBR, recobriment de pintura
epoxi de 150 micas d'espessor mínim aplicada electroestaticament,
probada hidraulicament segons UNE-EN-1074 i EN-12266. Inclou el
subministrament de les juntes estanques i la cargolerai per la fixació
de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i femelles hexagonals
DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

Mà d'obra................................................................ 50,54
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Materials ................................................................. 92,76

TOTAL PARTIDA .................................................. 143,30

TUBINOX200 ml Subministrament i muntatge tub inox. AISI-316L Øe=204 e=2 mm mili
Subministrament i col·locació de tub d'acer inoxidable AISI-316L de
Ø204 mm i 2 mm d'espessor, gama milimètric, perforat superiorment
amb orificis 35 mm de diàmetre separats 20 cm

TOTAL PARTIDA .................................................. 124,81

CAL.INOX04 u Subministrament i muntatge col·lector per bombes asp.fangs DN80, canonada i
accessoris AISI-316L, unions sol. i brides boges al

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de col·lector d'entrada i de sortida de les bombes d'aspiració, DN80,
per a la col·locació de la valvuleria, la unió de les dues canonades
d'impulsió i la derivació de la canonada d'entrada a cada bomba se-
gons plànol
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=84
mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (, colzes 90º de Øe=84 mm, tes iguals de Øe=84 mm)
seràn de gamma de milimètrica de 2 mm de gruix.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN80 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller en
l'extem del tub.
- Les unions per la formació dels canvis de material entre tub d'ACER
INOX. i PEAD PE-100, s'utilitzarà pel costat de PEAD brida boja d'alu-
mini DIN-2223 PN-10 
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

TOTAL PARTIDA .................................................. 509,93

G442512C kg Acer S275JR,p/ancor.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+galv.,col.obra
carg.

Partida integre per al subministrament i col·locació a obra de suporta-
ció metàl·lica, d'acer

Mà d'obra................................................................ 0,54
Materials ................................................................. 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,33

G442Z001 u Suportació p.caldereria acer S275JR, treb.taller+galv., col.obra carg.
Partida integre per a la formació, subministrament i col·locació a obra
de suportació metàl·lica segons plànols, d'acer S275JR,  treballat a ta-
ller i amb posterior galvanitzat en calent per a la suportació de canona-
da d'acer inox. Inclou tots els elements i accessoris necessàris per a
la seva col·locació i els sistemes d'elevació necessàris

TOTAL PARTIDA .................................................. 68,51
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02.05 FILTRES DE SORRA
GN12Z400 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN400 tanc. elàstic, de

BELGICAST
Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb vo-
lant DN400 PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons
EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN
1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202 amb eix d'acer
inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanitzada amb cautxú
EPDM, revestiment interior i exterior epoxi de 250 micas com mínim
aplicada electroestaticament,  inclou subministrament de les juntes es-
tanques i la cargoleria per la fixació de la vàlvula amb cargols DIN-931
i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L

Mà d'obra................................................................ 180,36
Maquinària.............................................................. 116,43
Materials ................................................................. 2.277,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.574,24

30-FIL.SOR u Modul pref. de filtració de rentat continu cabal 60 m3/h, de SANIFUTUR
Modul prefabricat de filtració amb llit de sorrat de rentat en continu,
model M-1500 de la casa SANIFUTUR per a un cabal de tractament
de 60 m³/h, de 5 m 'alçada, 2,34 m d'amplada i i llargada. Constuït en
poliester reforçat amb figra de vidre i estructura metàl·lica d'acer, amb
el nucli intern i el rentador amb acer inoxidable AISI-316, coberta de
polister reforçat amb fibra de vidre, quatre registres superiors, colum-
na de nivell pel control de pressió de rentat constuït amb acer inox. AI-
SI-316L i la corresponent sorra silícia tallada especial de 1,5 mm. In-
clou el transport des de fàbrica fins a obra i els elements d'elevació
per a la descàrrega i la col·locació

TOTAL PARTIDA .................................................. 36.887,19

CAL.INOX05 u Subministrament i muntatge col·lector DN400, canonada i accessoris AISI-316L,
unions. sol.,brides boges al. i elast.

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de col·lector d'entrada als filtres de sorra de DN400 des de la vàlvula
papallona del col·lector de sortida del decantador i de col·lector de sor-
tida dels filtres de sorra de DN400 des dels filtres fins al col·lector ge-
neral de sortida segons plànol
- Els tubs, tant d'entrada i sortida als filtres, seràn d'acer inox. AI-
SI-316L, gama milimètrica, de Øe=406,4 mm i 3 mm d'espessor.
- Les derivacions, tant d'entrada i sortida, seràn d'acer inox. AI-
SI-316L, gama milimètrica de Øe=204 mm i 2 mm d'espessor.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els extrens de les derivacions de DN200, tant d'entrada i sortida als
col·lectors, estaràn preparades per la realització d'unions mitjançant
maniguet elàstic en les entrades i sortides dels filtres.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

TOTAL PARTIDA .................................................. 11.351,03

GN42Z400 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400, tipus WAFER, de
BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400 PN10, tipus
WAFER de la casa BELGICAST segons UNE-EN-593, amb cos de fo-
sa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431, jun-
ta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer inoxidable AI-
SI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras com a mí-
nim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 cargols de fixa-
ció, tots ells d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de varilles rosca-
des M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, femelles hexago-
nals DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estanqueïtat

Mà d'obra................................................................ 112,18
Maquinària.............................................................. 145,01
Materials ................................................................. 762,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.020,07
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J.ELAS200 u Juntes elàstiques DN200 acer inox. AISI-316, maniguet nitril-butil
Junta elàstica de 140 mm de llargada d'acer inoxidable qualitat AI-
SI-304, per a unió de canonades de DN200 de diàmetre interior amb
maniguet d'estanqueïtat de nitril, amb una tanca per una pressió de 10
bars de la casa ARPOL

TOTAL PARTIDA .................................................. 128,55

J.ELAS050 u Juntes elàstiques DN50 acer inox. AISI-316, maniguet nitril-butil
Junta elàstica de 75 mm de llargada d'acer inoxidable qualitat AI-
SI-304, per a unió de canonades de DN63 de diàmetre interior amb
maniguet d'estanqueïtat de nitril, amb una tanca per una pressió de 10
bars de la casa ARPOL

TOTAL PARTIDA .................................................. 60,28

GN42Z200 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN200, tipus WAFER, de
BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN200 PN10, tipus
WAFER segons UNE-EN-593, de la casa BELGICAST, amb cos de fo-
sa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431, jun-
ta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer inoxidable AI-
SI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras com a mí-
nim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 cargols de fixa-
ció, tots ells d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de varilles rosca-
des M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, femelles hexago-
nals DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estanqueïtat.

Mà d'obra................................................................ 61,70
Maquinària.............................................................. 79,76
Materials ................................................................. 111,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 252,96

G442Z001 u Suportació p.caldereria acer S275JR, treb.taller+galv., col.obra carg.
Partida integre per a la formació, subministrament i col·locació a obra
de suportació metàl·lica segons plànols, d'acer S275JR,  treballat a ta-
ller i amb posterior galvanitzat en calent per a la suportació de canona-
da d'acer inox. Inclou tots els elements i accessoris necessàris per a
la seva col·locació i els sistemes d'elevació necessàris

TOTAL PARTIDA .................................................. 68,51

CAL.INOX06 u Subministrament i muntatge caldereria purges filtes DN100, canonada i accessoris
AISI-316L, unions. sol.,brides boges al. i elas

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de col·lector per les purgues dels filtres de sorra de DN100 des de les
derivacions de purga de cada filtre de DN50 fins al col·lector de buidat
de DN200 segons plànol
- Els tubs, seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=104
mm i 2 mm d'espessor.
- Les derivacions, seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica de
Øe=50 mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (colzes 90º de Øe =104 mm) seràn de gamma de mili-
mètrica de 2 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els extrens de les derivacions de DN50, estaràn preparades per la
realització d'unions mitjançant maniguet elàstic en les entrades i sorti-
des dels filtres.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.468,53
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CAL.INOX07 u Subministrament i muntatge caldereria buidat filtes DN200, canonada i accessoris
AISI-316L, unions. sol.,brides boges al.

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de col·lector de buidat dels filtres de sorra de DN200 segons plànol
- Els tubs, seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=204
mm i 2 mm d'espessor.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN200 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

TOTAL PARTIDA .................................................. 656,87

GN12Z200 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN200 tanc. elàstic, de
BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb vo-
lant DN200 PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons
EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN
1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202 amb eix d'acer
inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanitzada amb cautxú
EPDM, revestiment interior i exterior epoxi de 250 micas com mínim
aplicada electroestaticament,  inclou subministrament de les juntes es-
tanques i la cargoleria per la fixació de la vàlvula amb cargols DIN-931
i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

Mà d'obra................................................................ 134,62
Maquinària.............................................................. 87,01
Materials ................................................................. 363,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 585,43

EMFS021 u Mesurador de cabal DN100, tipus PROMAG 50W d'ENDRESS-HAUSER o similar
Subministrament de mesurador de cabal magnètic inductiu DN100 ti-
pus PROMAG 50 de la casa ENDRESS HAUSER o similar, embridat

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.876,07

EMFS025 u Muntatge i posata en marxa dels filtres
Muntatge i posta en marxa dels filtres i equips restants mitjançant ope-
raris especialitzats, inclou dietes i desplaçaments

TOTAL PARTIDA .................................................. 20.354,33
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02.06 CANONADA ENTRADA DIPÒSIT
GJMBZ400 u Subministrament i muntatge cabalimetre electromagètic DN400 tipus PROMAG50,

PN10, 4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides
Subministrament i muntatge de cabalimetre electomagnètic DN400
PN10 amb sortida 4-20 mA, tipus PROline PROMAG 50W de la casa
ENDRESS-HAUSER o similar, col·locat entre brides DIN amb cargols
i femelles hexagonal d'acer inox. AISI-316L DIN-933 i DIN-934 respec-
tivament.

Mà d'obra................................................................ 90,26
Maquinària.............................................................. 42,65
Materials ................................................................. 4.669,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.802,23

CAL.INOX08 u Subministrament i muntatge caldereria a dipòsit DN400, canonada i accessoris
AISI-316L, unions. sol. i brides boges al.

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de canonada d'enllaç de DN400 entre la sortida del col·lector de sorti-
da dels filtres i el dipòsit d'aigua tractada segons plànol, aquest col·lec-
tor estarà format per a tres parts
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de
Øe=406,4 mm i 3 mm d'espessor.
- Els colzes 90º seràn d'acer inox. AISI-316L de Øe =406 mm de 3
mm d'espessor i 600 mm de radi d'acer AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

TOTAL PARTIDA .................................................. 9.601,95

FFB1L425 m Tub PE 100,DN=400mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 400 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Mà d'obra................................................................ 22,57
Materials ................................................................. 68,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 90,91

02060001 PA Aïllament canonada DN400 resistència elèctrica, fibre de vidre i rec.planxa alumini
Partida integre per a l'aïllament de la canonada d'acer inoxidable de
DN400 que no està enterrada des de la sortida dels filtres de sorra mit-
jançant la col·locació d'un resistència elèctrica, recobriment de tot el
tub amb fibra de vidre proteguida un tub de planxa d'alumini, inclou
tant el tram horitzontal com el tram vertical

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.400,00
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02.07 DIPÒSIT DE PURGUES I RENTATS
27-AGI.HOR Subministrament i muntatge d'agitador elèctric, eix hor. d'hèlix de Ø300, d'ABS o

eq.
Subministrament i muntatge d'agitador elèctric, d'eix horitzontal amb
hèlix Ø300 mm segons fitxa tècnica de l'annex N, model
RW3041-A15/6-EC-D01*10-BO de la casa ABS o equivalent per donar
un rendiment circulatori de 0,123 m3/s ,l'agitador va col·locat amb tub
guia d'acer galvanitzat i torn amb cable d'inox.

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.317,98

28-BOM.SUB Subministrament i muntatge de bomba centrifuga submergible de 60 m³/h i 12
m.c.a. de la casa SULZER

Subministrament i muntatge de bomba centrifuga submergible vertical
de la casa SULZER, model XPG100E-CB1.5-PE40/4-D05*10, de 60
m³/h i 12 m.c.a. segons fitxa tècnica de l'annex N, la bomba es fixarà
en pedestal de fosa per l'acoplament automàtic de la bomba amb sorti-
da DN100 i colze de 90º inclos, amb tub guia fixat superiorment en la
mateixa canonada d'impulsió també inclòs

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.867,16

CAL.INOX09 Subministrament i muntatge col·lector bombes DN125, canonada i accessoris
AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria DN125, per a la
formació dels tubs d'impulsió i de col·lector d'unió per la col·locació de
la vavuleria segons plànol
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=129
mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (colzes 90º de Øe=129 mm, tes iguals de Øe=129
mm) seràn de gamma de milimètrica de 2 mm de gruix.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN125 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Les unions per la formació dels canvis de material entre tub d'ACER
INOX. i PEAD PE-100, s'utilitzarà pel costat de PEAD brida boja d'alu-
mini DIN-2223 PN-10 
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.

TOTAL PARTIDA .................................................. 721,90

GN12Z125 Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN125 tanc. elàstic, de
BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb vo-
lant DN125 PN10-16, model BV-05-47, unió amb brida F4 (coll curt)
segons UNE-EN 1092-2 amb eix d'acer inoxidable AISI-316L, tapa i
comporta en fosa dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) amb tancament elàs-
tic, revestiment interior i exterior epoxi de 250 micas com mínim, in-
clou subministrament de les juntes estanques i la cargoleria per la fixa-
ció de la vàlvula amb cargols DIN-931 i femelles hexagonals DIN-934
d'acer inoxidable AISI-316

Mà d'obra................................................................ 73,11
Materials ................................................................. 165,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 238,81

GN85Z125 Subministrament i muntatge de vàlvula retenció bola DN125, de BELGICAST
Subministrament i muntatge de vàlvula de retenció de bola DN125
PN10, model BV-05-38 de BELGICAST, amb unió mitjançant brides
F6 segons UNE-EN-558-1, orificies segons UNE-EN-1092-2, recoma-
nat per a aigües residuals amb coll de fosa dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), bolad'alumini vulcanitzada en NBR, recobriment de pintura
epoxi de 150 micas d'espessor mínim aplicada electroestaticament,
probada hidraulicament segons UNE-EN-1074 i EN-12266. Inclou el
subministrament de les juntes estanques i la cargolerai per la fixació
de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i femelles hexagonals
DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

Mà d'obra................................................................ 73,11
Materials ................................................................. 188,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 261,94
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02.08 EMMAGATZEMATGE DE REACTIUS
02-DIP.10M3 u Subministrament i muntatge dipòsit 10.000 PEAD, de Ø2.000 mm i 3.565 mm

d'altura total, de LINPAC ALLIBERT
Subministrament i muntatge dipòsit 10.000 PEAD, de Ø2.000 mm i
2.375 mm d'altura total de la casa LINPAC ALLIBERT, caracteristi-
ques i accessoris segons segons fitxa tècnica de l'annex N

TOTAL PARTIDA .................................................. 8.278,31

03-DIP.12M3 u Subministrament i muntatge dipòsit 12.500 PEAD, de Ø2.000 mm i 4.275 mm
d'altura total, de LINPAC ALLIBERT

Subministrament i muntatge dipòsit 12.500 PEAD, de Ø2.000 mm i
4.275 mm d'altura total de la casa LINPAC ALLIBERT, caracteristi-
ques i accessoris segons fitxa tècnica de l'annex N

TOTAL PARTIDA .................................................. 9.285,48

03-CUB.12M3 u Subministrament i muntatge cuba retenció 12.500 PEAD, de Ø2.500 mm i 3.375 mm
d'altura total, de LINPAC ALLIBERT

Subministrament i muntatge de cuba de retenció per a dipòsit de
12.500 PEAD, de Ø2.500 mm i 3.750 mm d'altura total de la casa LIN-
PAC ALLIBERT, caracteristiques i accessoris segons fitxa tècnica de
l'annex N

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.534,75

24-BOM.DOS u Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLICLOR), 60 l/h i 10
bars amb var.freq.

Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLI-
CLOR), configuració 1+1, 60 l/h i 10 bars amb variador de freqüència
incorporat, gamma PZIG model 1000, inclou subministrament i col·lo-
cació de suport per a bomba d'acer inox.

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.150,00

25-BOM.DOS u Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLICLOR), 20,4 l/h i 10
bars amb var.freq.

Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLI-
CLOR), configuració 2+1, 20,4 l/h i 10 bars amb variador de freqüèn-
cia incorporat, gamma PZIG model 300, inclou subministrament i
col·locació de suport per a bomba d'acer inox.

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.050,00

26-BOM.DOS u Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLICLOR), 78 l/h i 10
bars amb var.freq.

Subministrament i muntatge bomba dosificadora TAMINA (APLI-
CLOR), configuració 1+1, 78 l/h i 10 bars amb variador de freqüència
incorporat, gamma PZIG model 1.300, inclou subministrament i col·lo-
cació de suport per a bomba d'acer inox.

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.168,00
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02.09 SALA BOMBES I DIPÒSIT AIGUA TRACTADA
01-PONT.GR u Subministrament i muntatge de pont grua monobiga 2 Tn, inclòs carrils de

rodadura
Subministrament i muntatge de pont grua monobiga per una capacitat
de càrrega de 2 Tn, una distància entre carrils de rodadura de 13.000
mm, una altura d'elevació de 5,1 m i grup FEM de l'estructura A3, mo-
del 2t CXTS Monoviga 13,00 de la casa KONECRANES o equivalent
segons fitxa tècnica de l'annex N. El polipast serà del grup FEM M5
(2m) amb dues velocitats d'elevació i dues de translació amb variador
de freqüència, la grua tindrà dues velocitats de translació amb varia-
dor de freqüència. S'inclou el subministrament i muntatge dels carrils
de rodadura de 12.600 mm, que aniràn recolzades sobre mènsules de
formigó de l'estructura prefabricada del pròpi edifici, format per perfil
laminat en calent tipus HEA-200 i amb quadrat de rodadura de 50x30
mm

TOTAL PARTIDA .................................................. 14.498,68

16-BOM.VER u Subministament i muntatge bomba vertical canya, 25 m3/h i 151 mca, SULZER o
FLOWSERVER

Subministament i muntatge bomba vertical canya, 25 m3/h i 151 mca,
SULZER o FLOWSERVER, inclou subministrament de placa base per
fixar en el forjat, connexió de descàrrega, espàrrecs i suports supe-
riors de tub guia segons fitxa tècnica de l'annex N

TOTAL PARTIDA .................................................. 24.043,30

17-BOM.VER u Subministament i muntatge bomba vertical canya, 457 m3/h i 96 mca, SULZER o
FLOWSERVER

Subministament i muntatge bomba vertical canya, 457 m3/h i 96 mca,
SULZER o FLOWSERVER, inclou subministrament de placa base per
fixar en el forjat, connexió de descàrrega, espàrrecs i suports supe-
riors de tub guia segons fitxa tècnica de l'annex N

TOTAL PARTIDA .................................................. 36.324,52

18-BOM.VER u Subministament i muntatge bomba vertical canya, 336 m3/h i 89 mca, SULZER o
FLOWSERVER

Subministament i muntatge bomba vertical canya, 336 m3/h i 89 mca,
SULZER o FLOWSERVER, inclou subministrament de placa base per
fixar en el forjat, connexió de descàrrega, espàrrecs i suports supe-
riors de tub guia segons fitxa tècnica de l'annex N

TOTAL PARTIDA .................................................. 25.796,35

19-BOM.VER u Subministament i muntatge bomba vertical canya, 266 m3/h i 73 mca, SULZER o
FLOWSERVER

Subministament i muntatge bomba vertical canya, 266 m3/h i 73 mca,
SULZER o FLOWSERVER, inclou subministrament de placa base per
fixar en el forjat, connexió de descàrrega, espàrrecs i suports supe-
riors de tub guia segons fitxa tècnica de l'annex N

TOTAL PARTIDA .................................................. 23.303,86

20-CAL.200-15 u Subministrament i muntatge calderi antiariet 200 l i 25 bar, de OLAER o eq.
Subministrament i muntatge de calderí antiariet de 200 l de capacitat i
pressió màxima de servei de 25 bars segons fitxa tècnica de l'annex N
de la casa OLAER o equivalent, amb brida de connexió DIN DN100
PN-25, bossa de cautxú butilic qualitat alimentària recambiable, calde-
rí d'acer P-265 GH segons UNE-EN-10028-2:2003 amb una capa anti-
corrossiva interior d'epoxi de qualitat alimentaria de 100 micras de
gruix i exteriorment amb resina acrílica de 50 micras RAL 1103. Certifi-
cat segons directiva europera 97/23/CE 

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.835,24
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21-CAL.3000-25 u Subministrament i muntatge calderi antiariet 3000 l i 15 bar, de OLAER o eq.
Subministrament i muntatge de calderí antiariet de 3000 l de capacitat
i pressió màxima de servei de 15 bars segons fitxa tècnica de l'annex
N de la casa OLAER o equivalent, amb brida de connexió DIN DN250
PN-16, bossa de cautxú butilic qualitat alimentària recambiable, calde-
rí d'acer P-265 GH segons UNE-EN-10028-2:2003 amb una capa anti-
corrossiva interior d'epoxi de qualitat alimentaria de 100 micras de
gruix i exteriorment amb resina acrílica de 50 micras RAL 1103. Certifi-
cat segons directiva europera 97/23/CE 

TOTAL PARTIDA .................................................. 17.753,96

22-CAL.2000-10 u Subministrament i muntatge calderi antiariet 2000 l i 10 bar, de OLAER o eq.
Subministrament i muntatge de calderí antiariet de 2.000 l de capaci-
tat i pressió màxima de servei de 10 bars segons fitxa tècnica de l'an-
nex N de la casa OLAER o equivalent, amb brida de connexió DIN
DN200 PN-10, bossa de cautxú butilic qualitat alimentària recambia-
ble, calderí d'acer P-265 GH segons UNE-EN-10028-2:2003 amb una
capa anticorrossiva interior d'epoxi de qualitat alimentaria de 100 mi-
cras de gruix i exteriorment amb resina acrílica de 50 micras RAL
1103. Certificat segons directiva europera 97/23/CE 

TOTAL PARTIDA .................................................. 9.508,94

23-CAL.2000-16 u Subministrament i muntatge calderi antiariet 2000 l i 16 bar, de OLAER o eq.
Subministrament i muntatge de calderí antiariet de 2.000 l de capaci-
tat i pressió màxima de servei de 16 bars segons fitxa tècnica de l'an-
nex N de la casa OLAER o equivalent, amb brida de connexió DIN
DN200 PN-16, bossa de cautxú butilic qualitat alimentària recambia-
ble, calderí d'acer P-265 GH segons UNE-EN-10028-2:2003 amb una
capa anticorrossiva interior d'epoxi de qualitat alimentaria de 100 mi-
cras de gruix i exteriorment amb resina acrílica de 50 micras RAL
1103. Certificat segons directiva europera 97/23/CE 

TOTAL PARTIDA .................................................. 10.269,06

GN83Z100 u Subministrament i muntatge vàlvula retenció DN100 PN-16, tipus CLASAR, de
BELGICAST entre brides

Subministrament i muntatge vàlvula de retenció DN100 PN-16, tipus
CLASAR de la casa BELGICAST muntada entre brides, amb cos ai-
gües amunt i aigües avall de fundició nodual EN-GJS-400-15, disc
axial de poliuretà, molla d'acer inoxidable, junta tòrica de nitril.  Inclou
el subministrament de les juntes estanques i la cargolerai per la fixa-
ció de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i femelles hexago-
nals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

Mà d'obra................................................................ 27,08
Materials ................................................................. 370,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 397,19

GN83Z350 u Subministrament i muntatge vàlvula retenció DN350 PN-16, tipus CLASAR, de
BELGICAST entre brides

Subministrament i muntatge vàlvula de retenció DN350 PN-16, tipus
CLASAR de la casa BELGICAST muntada entre brides, amb cos ai-
gües amunt i aigües avall de fundició nodual EN-GJS-400-15, disc
axial de poliuretà, molla d'acer inoxidable, junta tòrica de nitril.  Inclou
el subministrament de les juntes estanques i la cargolerai per la fixa-
ció de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i femelles hexago-
nals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

Mà d'obra................................................................ 168,28
Maquinària.............................................................. 108,76
Materials ................................................................. 2.822,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.099,84

GN83Z400 u Subministrament i muntatge vàlvula retenció DN400 PN-16, tipus CLASAR, de
BELGICAST entre brides

Subministrament i muntatge vàlvula de retenció DN400 PN-16, tipus
CLASAR de la casa BELGICAST muntada entre brides, amb cos ai-
gües amunt i aigües avall de fundició nodual EN-GJS-400-15, disc
axial de poliuretà, molla d'acer inoxidable, junta tòrica de nitril.  Inclou
el subministrament de les juntes estanques i la cargolerai per la fixa-
ció de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i femelles hexago-
nals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

Mà d'obra................................................................ 112,18
Maquinària.............................................................. 145,01
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Materials ................................................................. 3.729,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.987,15

GN42Z100 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN100, tipus WAFER, de
BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN100 PN10, tipus
WAFER segons UNE-EN-593, de la casa BELGICAST, amb cos de fo-
sa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431, jun-
ta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer inoxidable AI-
SI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras com a mí-
nim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 cargols de fixa-
ció, tots ells d'acer inox. AISI-316, formats a partir de varilles roscades
M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, femelles hexagonals
DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estanqueïtat

Mà d'obra................................................................ 27,08
Materials ................................................................. 90,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 117,68

GN42Z350 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN350, tipus WAFER, de
BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN350 PN10, tipus
WAFER segons UNE-EN-593, de la casa BELGICAST, amb cos de fo-
sa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431, jun-
ta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer inoxidable AI-
SI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras com a mí-
nim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 cargols de fixa-
ció, tots ells d'acer inox. AISI-316, formats a partir de varilles roscades
M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, femelles hexagonals
DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estanqueïtat

Mà d'obra................................................................ 168,28
Maquinària.............................................................. 108,76
Materials ................................................................. 552,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 829,78

GN42Z400 u Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400, tipus WAFER, de
BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula papallona DN400 PN10, tipus
WAFER de la casa BELGICAST segons UNE-EN-593, amb cos de fo-
sa gris EN-GJL-250 (GG-25), amb disc d'acer inoxidable AISI-431, jun-
ta de tancament vulcanitzada en EPDM i eix d'acer inoxidable AI-
SI-431 i amb revestiment en pintura epoxi de 200 micras com a mí-
nim. S'inclou el subministrament i el muntatge els 16 cargols de fixa-
ció, tots ells d'acer inox. AISI-316L, formats a partir de varilles rosca-
des M22 de 200 mm de llargada segons DIN-975, femelles hexago-
nals DIN-934 arandeles, així com les juntes d'estanqueïtat

Mà d'obra................................................................ 112,18
Maquinària.............................................................. 145,01
Materials ................................................................. 762,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.020,07

GNZ1Z100 u Subministrament i muntatge carret telescòpic DN100 PN-16, inox. de BELGICAST
Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb
brides DN100 i PN-16, model BC-06-11 de la casa BELGICAST, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable AISI-316L, junt d'estanquitat
d'etilè propilè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres).  In-
clou el subministrament de les juntes estanques i la cargolerai per la fi-
xació de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i femelles hexa-
gonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L

Mà d'obra................................................................ 64,54
Materials ................................................................. 152,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 217,18

GNZ1Z350 u Subministrament i muntatge carret telescòpic DN350 PN-16, inox. de BELGICAST
Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb
brides DN350 i PN-16, model BC-06-11 de la casa BELGICAST amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable AISI-316L, junt d'estanquitat
d'etilè propilè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres).  In-
clou el subministrament de les juntes estanques i la cargolerai per la fi-
xació de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i femelles hexa-
gonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L

Mà d'obra................................................................ 168,28
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Maquinària.............................................................. 108,76
Materials ................................................................. 583,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 860,17

GNZ1Z400 u Subministrament i muntatge carret telescòpic DN400 PN-16, inox. de BELGICAST
Subministrament i muntatge de carret extensible de desmuntatge amb
brides DN400 i PN-16, model BC-06-11 de la casa BELGICAST amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable AISI-316L, junt d'estanquitat
d'etilè propilè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres).  In-
clou el subministrament de les juntes estanques i la cargolerai per la fi-
xació de la vàlvula amb cargols hexagonals DIN-931 i femelles hexa-
gonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L

Mà d'obra................................................................ 179,91
Maquinària.............................................................. 116,01
Materials ................................................................. 705,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.001,15

CAL.INOX10 u Subministrament i muntatge caldereria DN100 impulsió 1 - Orís, canonades i acc.
AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de col·lector i tubs d'impulsió de DN100 des de les bombes verticals
fins a la connexió amb la canonada general de fosa dúctil segons plà-
nols
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=104
mm i 2 mm d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques i colzes 90º de Øe =104
mm) seràn de gamma de milimètrica de 2 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN100 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els
plànols, per a la seva suportació.

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.026,41

CAL.INOX11 u Subministrament i muntatge caldereria DN400 impulsió 2 - Voltreganès,
canonades i acc. AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de col·lector i tubs d'impulsió de DN400 des de les bombes verticals
fins a la connexió amb la canonada general de fosa dúctil segons plà-
nols
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=406
mm i 3 mm d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques i colzes 90º de Øe =406
mm) seràn de gamma de milimètrica de 3 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els
plànols, per a la seva suportació.

TOTAL PARTIDA .................................................. 10.366,95
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CAL.INOX12 u Subministrament i muntatge caldereria DN350 impulsió 3 - Torelló S, canonades i
acc. AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de col·lector i tubs d'impulsió de DN350 des de les bombes verticals
fins a la connexió amb la canonada general de fosa dúctil segons plà-
nols
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=355
mm i 3 mm d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques i colzes 90º de Øe =355
mm) seràn de gamma de milimètrica de 3 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN350 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els
plànols, per a la seva suportació.

TOTAL PARTIDA .................................................. 8.271,66

CAL.INOX13 u Subministrament i muntatge caldereria DN400 impulsió 4 - Torelló N, canonades i
acc. AISI-316L, unions sol. i brides boges al.

Subminitrament i muntatge de conjunt de caldereria per a la formació
de col·lector i tubs d'impulsió de DN400 des de les bombes verticals
fins a la connexió amb la canonada general de fosa dúctil segons plà-
nols
- Els tubs seràn d'acer inox. AISI-316L, gama milimètrica, de Øe=406
mm i 3 mm d'espessor.
- Els accessoris (reduccions concèntriques i colzes 90º de Øe =406
mm) seràn de gamma de milimètrica de 3 mm de gruix AISI-316L.
- Totes els elements seràn soldadats a taller.
- Els extrems embridats seràn amb brida boja d'alumini DIN-2642
PN-10, DN400 i les valones d'acer inox. AISI-316L soldades a taller
en l'extem del tub.
- Els cargols utilitzats en les unions embridades seràn d'acer inox. AI-
SI-316L DIN-931 i DIN-934 amb arandeles planes d'acer inox.
- La canonada disposara d'anells de reforç, tal i com s'indica en els
plànols, per a la seva suportació.

TOTAL PARTIDA .................................................. 11.201,15

GN12Z100X u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN100 tanc. elàstic, de
BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb vo-
lant DN100 PN25, model BV-05-47 de BELGICAST, unió amb brida
F4 (coll curt) segons UNE-EN 1092-2 amb eix d'acer inoxidable AI-
SI-316L, tapa i comporta en fosa dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) amb
tancament elàstic, revestiment interior i exterior epoxi de 250 micas
com mínim, inclou subministrament de les juntes estanques i la cargo-
leria per la fixació de la vàlvula amb cargols DIN-931 i femelles hexa-
gonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316L

Mà d'obra................................................................ 64,29
Materials ................................................................. 121,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 186,16

GN12Z200 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN200 tanc. elàstic, de
BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb vo-
lant DN200 PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST segons
EN-1074-1 i EN-1074-2 i EN-1171, unió amb brida segons UNE-EN
1092-2, configuració F4 (coll curt) segons DIN 3202 amb eix d'acer
inoxidable AISI-316L, tapa i cos en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693), comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
(GGG-50 segons DIN-1693) completament vulcanitzada amb cautxú
EPDM, revestiment interior i exterior epoxi de 250 micas com mínim
aplicada electroestaticament,  inclou subministrament de les juntes es-
tanques i la cargoleria per la fixació de la vàlvula amb cargols DIN-931
i femelles hexagonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

Mà d'obra................................................................ 134,62
Maquinària.............................................................. 87,01
Materials ................................................................. 363,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 585,43
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GN12Z250 u Subministrament i muntatge de vàlvula comporta manual DN250 tanc. elàstic, de
BELGICAST

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual amb vo-
lant DN250 PN10-16, model BV-05-47 de BELGICAST, unió amb bri-
da F4 (coll curt) segons UNE-EN 1092-2 amb eix d'acer inoxidable AI-
SI-316L, tapa i comporta en fosa dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) amb
tancament elàstic, revestiment interior i exterior epoxi de 250 micas
com mínim, inclou subministrament de les juntes estanques i la cargo-
leria per la fixació de la vàlvula amb cargols DIN-931 i femelles hexa-
gonals DIN-934 d'acer inoxidable AISI-316

Mà d'obra................................................................ 145,84
Maquinària.............................................................. 94,26
Materials ................................................................. 619,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 859,63

GJMBZ400 u Subministrament i muntatge cabalimetre electromagètic DN400 tipus PROMAG50,
PN10, 4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides

Subministrament i muntatge de cabalimetre electomagnètic DN400
PN10 amb sortida 4-20 mA, tipus PROline PROMAG 50W de la casa
ENDRESS-HAUSER o similar, col·locat entre brides DIN amb cargols
i femelles hexagonal d'acer inox. AISI-316L DIN-933 i DIN-934 respec-
tivament.

Mà d'obra................................................................ 90,26
Maquinària.............................................................. 42,65
Materials ................................................................. 4.669,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.802,23

GJMBZ350 u Subministrament i muntatge cabalimetre electromagètic DN350 tipus PROMAG50,
PN10, 4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides

Subministrament i muntatge de cabalimetre electomagnètic DN350
PN10 amb sortida 4-20 mA, tipus PROline PROMAG 50W de la casa
ENDRESS-HAUSER o similar, col·locat entre brides DIN amb cargols
i femelles hexagonal d'acer inox. AISI-316L DIN-933 i DIN-934 respec-
tivament.

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.410,79

GJMBZ100 u Subministrament i muntatge cabalimetre electromagètic DN100 tipus PROMAG50,
PN10, 4-20mA, ENDRESS-HAUSER o similar entre brides

Subministrament i muntatge de cabalimetre electomagnètic DN100
PN10 amb sortida 4-20 mA, tipus PROline PROMAG 50W de la casa
ENDRESS-HAUSER o similar, col·locat entre brides DIN amb cargols
i femelles hexagonal d'acer inox. AISI-316L DIN-933 i DIN-934 respec-
tivament.

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.876,07

120081007 u Safates xapa cer inox. AISI-304 recollida pèrdues bombes, col·locada en base i
connectat a desaigua

Partida integre pel subministrament i col·locació de safata de xapa d'a-
cer inoxidable AISI-304 per a la recollida de possibles vessament de
les bombes, inclou la connexió en tub de PVC Ø40

TOTAL PARTIDA .................................................. 92,97
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03 INSTAL·LACIONS

03.01 ELECTRICITAT AT
12008104 u Assessorament de companyia Endesa Energia S.A.

Assessorament de companyia Endesa Energia SA per la realització
del subministrament de potència elèctrica de 451 KW, en alta tensió,
des de la línia elèctrica existent fins el CT de la propietat, que inclou:
conversions, cablejat, cel·les de línia, telecomandaments, mà d'obra,
obra civil, aparellatge, drets de connexió, permisos, projectes i direc-
cions tècniques

TOTAL PARTIDA .................................................. 76.346,65
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3265UQE2 Centre de transformació
Subministrament  i muntatge de centre de transformació prefabricat
de superfície de formigó de contrucció monobloc de tipus PFU-5 o si-
milar, de dimensions exteriors 6080 mm (llargada), 2380mm (ampla-
da), 2780 mm (alçada), enllumenat, les dues portes de compa-
nyia-abonat, malla de separació amb porta entre companyia-abonat i
porta de comptadors, subministre, transport i descarrega en assenta-
ment existent d'obra civil no inclosa.

Transformador de 630 KVA a 25/0.42 KV, refrigerat de oli segons nor-
mativa, per interior, equipat amb relé bucholz, subministre i col.locació
en centre prefabricat amb accès directe a nivell de carrer.

El centre estarà format per cel.la de remontada de barres del tipus
CMR-3, sistema modular Vn=25 kv, amb un embarrat de 630A/20 KA,
amb tres detectors capacitius de presencia de tensió, sense calbes,
amb borns i pasatapes, suministrament i colocació en prefabricat de
formigo, 

Cel.la de mesura CMM-36L2 amb aïllament 36 KV, sistema modula
de Vn=25 kv, ln=630 A, segons normes de Fecsa Endesa, on s'inclou
3TI, 3TT, i pont d'interconexió a cel.la d'interruptor automàtic de
3(1x150mm2) de secció Cu, subministremanet i col.locació en centre
amb accès directe a nivell de carrer.

Cel.la de protecció del transformador per roptofusible CMP-F-36L2
amb tall i aïllament integre en SF6, interruptor rotatiu III amb cone-
xió-seccionament-posta a terra, sistema modular de Vn=25 KV, se-
gons normativa de Fecsa Endesa, amb comandament manual tipus
BR, amb bobina de desconexió, inclou tres captadors capacitius, 3
borns i tres fusibles de MT, subministre i col.locació en centre de trans-
formació  amb accès directe al carrer.

Cel.la de protecció general amb interruptor automàtic tipus
CMP-V-36L2, aïllament íntegre en SF6, seccionador trifàsic amb cone-
xió, secconament, posta a terra, interruptor en biut, segons normativa
de Fecsa Endesa, amb comandament manual tipus AV, amb relé i
amb tres TI 300/1 i tres captadors capacitius i tres terminacions inte-
riors endollables.

Presa de terra exterior per el neutre del centre de transformació, in-
clou 6 piquetes de 2 m, 6 grapes unio piqueta-cable Cu-Nu, cable aï-
llat de 1x50 RV 0.6/1kv  mm de secció per portar la presa de terra a
15 m mínim de distància del CT i cable CU-Nu  de 1x50 mm de secció
entre piquetes, subministre i colocació en rasa existent, inclosa obra
civil. Terres interiors del CT per un transformador, inclou dos ponts de
comprobació de terra, calbe de coure despullat de 1x50mm de secció
i cable Rv 1x50mm suministrat i col.locat a paret.

Presa de terra exterior per ferratges per el centre de transformació pre-
fabricat, inclou 6 piquetes de 2 m, 6 grapes unio piqueta-cable Cu-Nu,
i anell de  Cu Nu 1x50  mm de secció, subministre i col.locació en ra-
sa existent.

Quadre de doble aïllament per ubicació de comptador preparat per
modem i tarificador, inclosos, amb regleta de verificació, base shucko
i direfencial suministrat, calbejat fins a la cel.la de mesura i col.locat
adosat a la paret interior del CT.

Material de seguretat del Centre de Mesura en alta, inclou 1 banqueta
aïllant, 1 parell de guants aïllant, 1 placa de primers auxilis, 1 placa
instruccions, 1 placa de numeració del CT, 1 placa de perill de mort i 1
extintor manual de pols ABC suministrat i col.locat.

Ponts de MT entre Cel.les i entre cel.la i transformador  inclos els ter-
minals. Ponts de baixa tensió entre Transformador i la caixa de Protec-
ció de Baixa tensió.

Caixa de Protecció de magnetotèrmic de 1000 Ampers i Magnetotèr-
mic, tot inclòs.

 Pàgina 66



QUADRE DE PREUS 2

CODI UT RESUM PREU

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

TOTAL PARTIDA .................................................. 36.795,82

03.02 ELECTRICITAT BT

20.02.01 QUADRES
EG15U874 u Partida alçada de quadre general segons esquema

Subministrament i Muntatge de Quadre General  de Distribució i Pro-
tecció, marca LEGRAND, ABB i/o MERLIN GERIN, inclòs Armari me-
tàl·lic, tapes, rails, portes, platines, borns de connexió, interruptors
magnetotèrmics, diferencials,  elemenst de maniobra, seccionadors,
contectors i connexionat, segons esquema unfiliar  de potència adjunt.
correctament etiquetat i amb una previsió d'ampliació del 40%, muntat
superficialment, també s'inclou el control i la maniobra de les electro-
bombes, els variadors de frequencia segons esquema per una potèn-
cia de 4 bombes de 22 KW, 4 bombes de 132 KW, amb els correspo-
nents contactors i relés  tèrmics de protecció contra sobrecàrregues,
relés auxiliars per comandament per control remot i en funció de varia-
bles físiques; voltímetre i amperímetre per cada bomba, protecció per
relé electrònic contra arribada incorrecte de tensió o desequilibri de fa-
ses, protecció contra desencebat del relé de control de potència a ca-
da motor, temporitzador de retard a la conexió per evitar maniobres
massa seguides per interrupcions momentànies repetides, compta-ho-
res i compta-impulsos per cada bomba, làmpades de senyalització llu-
minosa del funcionament normal de cada element, i si s'atura estan
conectat, senyalització de quin automatisme o protecció l'ha provocat,
magnetotèrmic per proiteguir el circuit que surt del quadre, base de fu-
sibles, borns, pulsadors, i fils.

Mà d'obra................................................................ 5.188,80
Materials ................................................................. 114.579,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 119.768,55

EG14U001 u Partida alçada subquadre oficina segons esquema
Subministrament i Muntatge de Subquadre de Distribució i Protecció
d'oficina, marca LEGRAND, ABB i/o MERLIN GERIN, inclòs Armari
metàl·lic, tapes, rails, portes, platines, borns de connexió, interruptors
magnetotèrmics, diferencials, seccionadors, contectors i connexionat,
segons esquema unfiliar adjunt. correctament etiquetat i amb una pre-
visió d'ampliació del 40%, muntat superficialment

Mà d'obra................................................................ 216,20
Materials ................................................................. 1.139,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.355,88

EG16U000 u Quadres d'endolls tipus CETAC T-15
subministrament i muntatge de quadre d'endolls tipus CETAC T-15, in-
clòs caixa, 2 endolls 16A, IV, 2 endolls 16A II, proteccions incorpora-
des en caixa , connexionat interior, part proporcional de cablejat i ca-
nalització fins a quadre general, suportació i tot inclòs.

Mà d'obra................................................................ 10,81
Materials ................................................................. 166,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 177,34
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20.02.02 CANALITZACIONS I CABLEJAT
EG2A1702 m Canal PVC rígid,lateral llis,40x110mm,+ separador,munt.superf.

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x110 mm amb sepa-
rador i muntada superficialment

Mà d'obra................................................................ 2,86
Materials ................................................................. 8,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,55

EG2DU988 m Safata reixa acer galv.calent,60mmx100mm,col.s
Subministrament  i muntatge de safata metàl.lica reixa, d'alçària 60
mm i amplària 100 mm, col.locada suspesa de parament horitzontal
amb elements de suport.

Mà d'obra................................................................ 6,49
Materials ................................................................. 13,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,98

EG2HUI77 m Safata reixa acer galv.calent,60mmx200mm,col.s
Subministrament  i muntatge de safata metàl.lica reixa, d'alçària 60
mm i amplària 200 mm, col.locada suspesa de parament horitzontal
amb elements de suport.

Mà d'obra................................................................ 6,49
Materials ................................................................. 17,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,60

RTRIU678 m Safata elèctrica d'acer inoxidalbe  200x60
Subministrament i conexió safata amb tapa de PVC  de 100x60

Mà d'obra................................................................ 4,33
Materials ................................................................. 24,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 28,89

EG21H71J m Tub rígid PVC s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=125
Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aï-
llant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Mà d'obra................................................................ 1,86
Materials ................................................................. 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,53

EG21H81J m Tub rígid PVC s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=125
Subministrament i col.locació de tub rígid de PVC sense halògens, de
25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N
i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat su-
perficialment

Mà d'obra................................................................ 1,93
Materials ................................................................. 3,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,75

EG22H511 m Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=16mmbaixa emissió fums,2
Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums
i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

Mà d'obra................................................................ 0,43
Materials ................................................................. 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,94

EG22H711 m Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,2
Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums
i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

Mà d'obra................................................................ 0,77
Materials ................................................................. 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,46
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GG3191G4 m Cable 0,6/1 kV RV-XZ1 AS , 1x240mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-XZ1-AS de baixa emissió de fums i lliure d'halogens,
unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

Mà d'obra................................................................ 6,49
Materials ................................................................. 16,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,96

KGH4U862 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x150mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub

Mà d'obra................................................................ 0,87
Materials ................................................................. 10,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,05

GG3191C4 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x95mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del ca-
ble de PVC, col·locat en tub

Mà d'obra................................................................ 3,89
Materials ................................................................. 6,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,73

GG319174 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x16mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del ca-
ble de PVC, col·locat en tub

Mà d'obra................................................................ 2,16
Materials ................................................................. 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,52

KG31U010 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x10mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del ca-
ble de PVC, col·locat en tub

Mà d'obra................................................................ 0,87
Materials ................................................................. 3,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,83

KG31U011 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x6mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del ca-
ble de PVC, col·locat en tub

Mà d'obra................................................................ 0,87
Materials ................................................................. 3,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,69

KG31U013 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x2.5mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del ca-
ble de PVC, col·locat en tub

Mà d'obra................................................................ 0,87
Materials ................................................................. 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,85

KGH3U47 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x1.5mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 5 x 1.5 mm2, amb coberta del ca-
ble de PVC, col·locat en tub

Mà d'obra................................................................ 0,87
Materials ................................................................. 2,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,13

KGRTYU66 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x6 mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del ca-
ble de PVC, col·locat en tub

Mà d'obra................................................................ 0,87
Materials ................................................................. 2,16
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TOTAL PARTIDA .................................................. 3,03

KGOUR675 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x4 mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del ca-
ble de PVC, col·locat en tub

Mà d'obra................................................................ 0,87
Materials ................................................................. 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,94

KG31U026 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2.5mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del ca-
ble de PVC, col·locat en tub

Mà d'obra................................................................ 0,87
Materials ................................................................. 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,62

KG31U027 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x1.5mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del ca-
ble de PVC, col·locat en tub

Mà d'obra................................................................ 0,87
Materials ................................................................. 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,13

EG151211 u Caixa deriv.plàstic,80x80mm,prot.IP-40,encastada
Caixa de derivació quadrada de plàstic,  de 80x80 mm, amb grau de
protecció IP-40, encastada

Mà d'obra................................................................ 4,49
Materials ................................................................. 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,99

EG151822 u Caixa deriv.plàstic,120x120mm,prot.IP-54,munt.superf.
Caixa de derivació quadrada de plàstic,  de 120x120 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada superficialment

Mà d'obra................................................................ 9,98
Materials ................................................................. 4,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,31

RTUOO23 m Safata Unex amb tapa de  PVC 200x60
Subministrament i muntatge de Safata Unex amb tapa de PVC de
200x60 de color gris Ral 7035

Mà d'obra................................................................ 4,33
Materials ................................................................. 27,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 31,89

TRIUT999 m Safata Unex amb tapa de  PVC 100x60
Subministrament i muntatge de Safata Unex amb tapa de PVC de
100x60 de color gris Ral 7035

Mà d'obra................................................................ 4,33
Materials ................................................................. 25,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,89

FHC10010 u Conversió aero-subterrania
Subministrament i formacio de conversió de línia aèria-subterrània, for-
mada per un tub d'acer galvanitzat 2'' , cimentació, capautxó de tanca-
ment, elements de fixació, mà d'obra d'instalació i material, completa-
metn instalat, inclos conexionat a xarxa de terres.

TOTAL PARTIDA .................................................. 82,02
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20.02.03 ENLLUMENAT INTERIOR
EHYIU4445 u Llumenera industrial simèt.extensiv.Halugenurs Metalics 250W,oberta,suspesa

Subministrament  i muntatge de Llumenera industrial amb distribució
simètrica extensiva i làmpada vapor de sodi a pressió alta  de 250 W 
de xapa d'alumini anoditzat, oberta, suspesa, amb tots els accessoris
inclosos i comprovat el seu funcionament.

Mà d'obra................................................................ 28,11
Materials ................................................................. 117,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 145,60

EH213A28 u Llumenera xassís planx.acer
esmalt.+lamel.met.,T26/G13,(4x18W),reac.electronica,instal.encast.cel ras
escai.llisa

Subministrament i muntatge de Llumenera decorativa amb xassís de
planxa d'acer esmaltat i amb difusor de lamel·les metàl·liques, amb 4
tubs (tetratub) de fluorescència T26/G13  de 18W, (4x18W), amb reac-
tància electronica, instal·lada encastada a cel ras d'escaiola llisa, amb
tots els accessoris inclosos i comprovat el seu funcionament.

Mà d'obra................................................................ 15,13
Materials ................................................................. 103,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 118,27

EH6EU000 u Kit emergència per pantalla 58, balast electronica
Subministrament i muntatge de Kit d'emergència per a làmpades fluo-
rescents de 58 W, marca DAISALUX mod bec-715 telemandable o si-
milar, amb balast electrònic i amb carregador-convertidor de bateria
de NiCd, amb possibilitat d'inhibició mitjançant interruptor, amb 2 ni-
vells de potència, autonomia >1h treballant al nivell alt i alimentant un
tub fluorescent estàndar de 58 W, i amb un rendiment del 52%, col·lo-
cat, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el seu funcionament.

Mà d'obra................................................................ 6,49
Materials ................................................................. 44,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,77

EHB1U003 u Llumenera estanca ZALUX Alhama o similar 2x58W
Subministrament i muntatge de Llumenera marca ZALUX mod. Alha-
ma o similar, estanca IP66 amb difusor, 2 fluorescent de 58W/830, rec-
tangular, amb xassís polièster, reactància electronica, muntada super-
ficialment al sostre amb tots els accessoris inclosos i comprovat el
seu funcionament.

Mà d'obra................................................................ 6,49
Materials ................................................................. 99,89

TOTAL PARTIDA .................................................. 106,38

EHB1U002 u Llumenera estanca ZALUX Alhama o similar 1x58W
Subministrament i muntatge de Llumenera marca ZALUX mod. Alha-
ma o similar, estanca IP66 amb difusor, 1 fluorescent de 58W/830, rec-
tangular, amb xassís polièster, reactància electronica, muntada super-
ficialment al sostre amb tots els accessoris inclosos i comprovat el
seu funcionament.

Mà d'obra................................................................ 6,49
Materials ................................................................. 79,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 85,84

EH61U000 u Llumenera emergència/senyalització, DAISALUX o similar  220lúm, combinada
Subministrament i muntatge de Llumenera DAISALUX o similar d'e-
mergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 8W i 220 lú-
mens, combinada, de 1 h d'autonomia com a màxim, muntada superfi-
cialment/ encastada a la paret, amb tots els accessis inclosos i com-
provat el seu funcionament.

Mà d'obra................................................................ 6,49
Materials ................................................................. 75,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 82,14

KH2DU000 u Downlight ZALUX o similar,2làmp.fluorescent 26W, IP-44
Subministrament i muntatge de kit downlight compacte amb reflectori i
clips de fàcil fixació  i amb grau de protecció mínim IP-44, amb lluminà-
ries i làmpades i accessoris tot inclos i comprovat el seu funcionament

Mà d'obra................................................................ 6,49
Materials ................................................................. 84,84
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TOTAL PARTIDA .................................................. 91,33

KH2DU001 u Downlight ZALUX o similar,2làmp.fluorescent 26W
Subministrament i muntatge de kit downlight compacte amb reflectori i
clips de fàcil fixació, amb lluminàries i làmpades i accessoris tot inclos
i comprovat el seu funcionament

Mà d'obra................................................................ 6,49
Materials ................................................................. 73,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 79,82

EH2D1110 u Downlight,1làmp.halògena 50W màx.,encast.=130x115mm,reflector
intensiu,col.encast.

Subministrament i muntatge de Llumenera decorativa tipus downlight,
amb portalàmpades GY 6,35, amb 1 làmpada halògena de 50 W com
a màxim i 12 V de tensió d'alimentació, temperatura de color de 3000
K, dimensions d'encastament de 130 mm de diàmetre i 115 mm de
profunditat, amb reflector platejat intensiu, grau de protecció IP 20 i
col·locada encastada, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el
seu funcionament.

Mà d'obra................................................................ 12,97
Materials ................................................................. 59,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 72,12

EHB21134 u Llumenera estanca,s/reflec.,reix..60-100W,col.superfic.sostre
Muntatge i subministrament de Llumenera estanca sense reflector
amb reixeta i làmpada  de 60 a 100 W, IP-65 i muntada superficial-
ment al sostre, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el seu
funcionament.

Mà d'obra................................................................ 6,49
Materials ................................................................. 65,71

TOTAL PARTIDA .................................................. 72,20

20.02.04 ENLLUMENAT EXTERIOR
COIU1565 u Llumenera FDB model Vialia Lira  50 W VSAP

Subministre i muntatge de lluminaria FDB model Vialila Lira 50W
VSAP, amb tot s els accessoris i comprovat el seu funcionament.

Mà d'obra................................................................ 15,13
Materials ................................................................. 123,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 138,96

ZHA11001 u Columna FDB model DONALSON 3,6m
Subministre i muntatge de columna d'acer galvanitzat amb acabat oxi-
ron negre forja al forn, de 3,6 metres d'alçada, de la casa Fundició
Dúctil Benito, model DONALSON. Amb porta de registre i accessoris
d'ancoratge galvanitzats i comprovat el seu funcionament.

Mà d'obra................................................................ 17,30
Maquinària.............................................................. 18,01
Materials ................................................................. 108,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 144,10

E315U405 m3 Formigó/ancoratge columna fonament, HM-20 c.plàstica 20MM,ca
Formigó, per a ancoratge de columnes, HM-20/P/20/IIa, de consistència plàsti-
ca i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Inclòs col.lo-
cació de placa d'ancoratge.

TOTAL PARTIDA .................................................. 84,80

FG11U403 ut Conjunt d'accessoris
Subministrament i muntatge de conjunt d'accessoris format per caixa
de connexió, caixa portafussibles i fussibles de 6A.

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,48

EHUY5466 u Llumenera estanca ZALUX Alhama o similar 2x36W
Subministrament i muntatge de Llumenera marca ZALUX mod. Alha-
ma o similar, estanca IP66 amb difusor, 2 fluorescent de 36W/830, rec-
tangular, amb xassís polièster, reactància electronica, muntada super-
ficialment al sostre, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el
seu funcionament.

Mà d'obra................................................................ 6,49
Materials ................................................................. 59,31

 Pàgina 72



QUADRE DE PREUS 2

CODI UT RESUM PREU

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

TOTAL PARTIDA .................................................. 65,80

FHN32C71 u Llumenera vials,cubeta plàst.,vap.Na press.alta 150W,preu alt,tancada,acobl.suport
Subministrament i muntatge de Llumenera asimètrica per a vials, amb
difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió al-
ta  de 150 W,  de preu alt, tancada i acoblada al suport, amb tots els
accessoris inclosos i comprovat el seu funcionament.

Mà d'obra................................................................ 15,13
Materials ................................................................. 144,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 160,00

GHM22301 u Braç mural parabòlica,tub ac.galv.,llarg.=0,4m,fix.plat.+cargol
Braç mural, de forma parabòlica  de tub d'acer galvanitzat de llargària
0,4 m, fixat amb platina i cargols

Mà d'obra................................................................ 15,13
Materials ................................................................. 43,69

TOTAL PARTIDA .................................................. 58,82

EG326706 m Conductor coure UNE H07V-R,1x16mm²,col.tub
Subministrament i muntatge de Conductor de coure de designació
UNE H07V-R, unipolar de secció 1x16 mm²

Mà d'obra................................................................ 0,87
Materials ................................................................. 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,01

FHC10010 u Conversió aero-subterrania
Subministrament i formacio de conversió de línia aèria-subterrània, for-
mada per un tub d'acer galvanitzat 2'' , cimentació, capautxó de tanca-
ment, elements de fixació, mà d'obra d'instalació i material, completa-
metn instalat, inclos conexionat a xarxa de terres.

TOTAL PARTIDA .................................................. 82,02

FG380902 m Cond.coure nu,1x35mm²,munt.superf.
Subministrament i muntatge de Conductor de coure nu, unipolar de
secció 1x35 mm², inclòs connexions i muntatge

Mà d'obra................................................................ 0,87
Materials ................................................................. 3,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,53

EGD1421E ut Piqueta connex.terra acer,estànd.,L=2000mm,d14,6mm,clav.terr.
Subministrament i muntatge de piqueta de connexió a terra d'acer,
amb recobriment de coure, de 2500 mm de llargària i de 17,3 mm de
diàmetre, clavada a terra. Inclosos accessoris i connexionat

Mà d'obra................................................................ 8,64
Materials ................................................................. 13,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,13

FG38U001 m Conductor de coure RV-0,6/1KV de 4x6 mm²
Subministrament i muntatge de Subministrament i muntatge de Con-
ductor de coure de designació RV 0,6/1 KV, multipolar de 4x6 mm2,
instalat dins de tub conductor.

Mà d'obra................................................................ 1,73
Materials ................................................................. 3,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,27

KG31U013 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x2.5mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del ca-
ble de PVC, col·locat en tub

Mà d'obra................................................................ 0,87
Materials ................................................................. 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,85
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FG31U003 m Conductor de coure RV-0,6/1KV de 3x2,5 mm²
Subministrament i muntatge de Conductor de coure de designació 
RV 0,6/1 KV, multipolar de 3x2,5 mm2. 

Mà d'obra................................................................ 1,73
Materials ................................................................. 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,02

GROU789 u Suport de peu d'acer galvanitzat de 2 metres amb angle de 45 º segons
instruccions

Subministrament i muntatge de suport de peu d'acer galvanitzat de 2
metres amb angle de 45 º segons instruccions, per tal de fixar fluores-
cents, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el seu funciona-
ment.

Mà d'obra................................................................ 10,81
Materials ................................................................. 51,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 61,87

EG21H81J m Tub rígid PVC s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=125
Subministrament i col.locació de tub rígid de PVC sense halògens, de
25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N
i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat su-
perficialment

Mà d'obra................................................................ 1,93
Materials ................................................................. 3,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,75

EG151822 u Caixa deriv.plàstic,120x120mm,prot.IP-54,munt.superf.
Caixa de derivació quadrada de plàstic,  de 120x120 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada superficialment

Mà d'obra................................................................ 9,98
Materials ................................................................. 4,33

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,31

20.02.05 MECANISMES
EG731182 u Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10-300s,5-120l

Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimenta-
ció, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de
5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat

Mà d'obra................................................................ 6,62
Materials ................................................................. 46,78

TOTAL PARTIDA .................................................. 53,40

EG63D15S u Presa correntbipolar+terra lateral,(2P+T),16A250V,a/tapa+caixa estanca,IP-55,preu
alt,munt.superf.

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu alt, muntada superficialment

Mà d'obra................................................................ 7,14
Materials ................................................................. 3,76

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,90

EG64B176 u Pols. superfície,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu mitjà
Polsador,  de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i
làmpada pilot, preu mitjà

Mà d'obra................................................................ 7,14
Materials ................................................................. 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,59

EG62U879 u Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,superficie
Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, superficie

Mà d'obra................................................................ 6,15
Materials ................................................................. 3,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,64
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EG62U111 u Interruptor commutador,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,superficie
Interruptor commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt, superficie

Mà d'obra................................................................ 6,15
Materials ................................................................. 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,83

EG62U369 u Interruptor creuament,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,superficie
Interruptor creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, superficie

Mà d'obra................................................................ 6,15
Materials ................................................................. 7,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,20

EG611031 u Caixa mecanismes,p/1elem.,preu mitjà,encastada
Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada

Mà d'obra................................................................ 0,87
Materials ................................................................. 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,51

EG621193 u Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat
Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, encastat

Mà d'obra................................................................ 6,15
Materials ................................................................. 3,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,64

EG631153 u Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encasta
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

Mà d'obra................................................................ 6,15
Materials ................................................................. 3,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,94

20.02.06 VARIS
EGD1421E ut Piqueta connex.terra acer,estànd.,L=2000mm,d14,6mm,clav.terr.

Subministrament i muntatge de piqueta de connexió a terra d'acer,
amb recobriment de coure, de 2500 mm de llargària i de 17,3 mm de
diàmetre, clavada a terra. Inclosos accessoris i connexionat

Mà d'obra................................................................ 8,64
Materials ................................................................. 13,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,13

EGDZ1102 u Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col.locat superficialment

Mà d'obra................................................................ 10,81
Materials ................................................................. 9,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,77

GG380907 m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en ma-
lla de connexió a terra

Mà d'obra................................................................ 8,64
Materials ................................................................. 3,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,36

GG311906 m Conductor 1X35 mm
Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x35 mm2, col.locat en tub (P - 188)

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,04

EGC51500 u SAI mono.,5kva,10 min.,'on-line'
SAI monofàsic de 5 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un on-
dulador estàtic electrònic de 8 kVA de potència, un rectificador-carre-
gador, un inversor estàtic (pwm), by-pass estàtic, by-pass de manteni-
ment, sistema de control a microprocessador, una bateria d'acumula-
dors de plom estanca/hermètica per a una autonomia de 10 minuts a
plena càrrega, amb tots els accessoris inclosos i comprovat el seu fun-
cionament.
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Mà d'obra................................................................ 172,96
Materials ................................................................. 1.770,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.943,18

EGBU0001 u Bateria condensadors 400V 50Hz,15,0kVAr,2etap.5+10,munt.superf.
Bateria de condensadors amb filtre d'harmonics trifàsica de 400 V i fre-
qüència de 50 Hz, de 400 kVAr de potència reactiva, de 5 etapes
50+50+(3x100) kVAr, de funcionament automàtic, marca CIRCUTOR,
amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a
la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autopro-
tegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic
amb grau de proetecció IP-21, muntada superficialment

Mà d'obra................................................................ 259,44
Materials ................................................................. 12.534,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 12.793,73

EGUU0100 u Legalització instal·lació elèctrica
Legalització de la instal·lació de Baixa Tensió, segons Reglament elec-
trotècnic de Baixa Tensió, inclòs tramitació, vistats, taxes d'industria, i
tot el necessari.

Mà d'obra................................................................ 1.456,20
Materials ................................................................. 2.262,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.718,84

03.03 CLIMATITZACIÓ I EXTRACCIÓ
ERTYIU4565 u Bomba partida mural,2,2-2,7kW,EER=2,80-3,00,230V,R407c,col.

Subministrament i muntatge de Bomba de calor partida d'expansió di-
recta amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb
ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comanda-
ment a distància i termòstat, de 2,2 a 2,7 kW de potència tèrmica apro-
ximada tant en fred com en calor, de EER de 2,80 a 3,00, amb alimen-
tació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c, col·locada, amb tots els accessoris inclosos i compro-
vat el seu funcionament.

Mà d'obra................................................................ 302,68
Materials ................................................................. 257,60

TOTAL PARTIDA .................................................. 560,28

EFAU5487 m Tub PVC,DN=25mm,PN=10bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.fons rasa
Tub de PVC  de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió no-
minal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2

Mà d'obra................................................................ 7,68
Materials ................................................................. 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,83

EF5B24B2 m Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4",g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat sota
canal

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb sol-
dadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota ca-
nal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Mà d'obra................................................................ 3,16
Materials ................................................................. 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,27

EF5B54B2 m Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2",g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat sota
canal

Tub de coure R220 (recuit) 1/2 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb sol-
dadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota ca-
nal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Mà d'obra................................................................ 4,29
Materials ................................................................. 4,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,37
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EFQ36C6L m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=18mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que trans-
porten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, pe r a tub de diàmetre
exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superfi-
cialment amb grau de dificultat mitjà

Mà d'obra................................................................ 4,06
Materials ................................................................. 4,74

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,80

EFQ36C7L m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=22mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que trans-
porten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, pe r a tub de diàmetre
exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superfi-
cialment amb grau de dificultat mitjà

Mà d'obra................................................................ 4,06
Materials ................................................................. 5,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,13

EEM32211 u Ventilador-extractor monofàs.230V,cabal<100m3/h,encastat
Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat

Mà d'obra................................................................ 25,94
Materials ................................................................. 53,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 79,14

EE42H4S2 m Conducte circ.alum.flex.,D=125mm,munt.superf.
Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment

Mà d'obra................................................................ 4,33
Materials ................................................................. 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,67

KFA1C345 m Tub PVC,DN=90mm,PN=6bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.fons rasa
Tub de PVC  de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pres-
sió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Mà d'obra................................................................ 14,67
Materials ................................................................. 6,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,87

EEM12D1J u Ventilador axial monofàs.230V,cabal<3000m3/h,pres. baixa.,mural
Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de ca-
bal màxim d'aire, de pressió baixa i mural

Mà d'obra................................................................ 30,27
Materials ................................................................. 376,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 406,38
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03.04 AIGUA
RRFBU980 m Tub PE 100,DN=50mm,PN=10bar,sèrieSDR 11,UNE-EN

12201-2,dific.mig,accessoris plàst.,col.fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 100,  de 50 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Mà d'obra................................................................ 3,16
Materials ................................................................. 6,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,42

JJKIU7688 m Tub PE 100,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessoris plàst.,col.fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 100,  de 32 mm de diàmetre nomi-
nal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Mà d'obra................................................................ 2,71
Materials ................................................................. 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,63

EFB9U001 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=25mm,ànima alum. i protecció ex
Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, inclos part proporcional d'accessoris (ma-
niguets, colzes, entrons,..) connectat a pressió i col.locat superficial-
ment i/o interior de rasa.

Mà d'obra................................................................ 4,52
Materials ................................................................. 5,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,33

EFB9U011 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=20mm,ànima alum. i protecció ex
Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, inclos part proporcional d'accessoris (ma-
niguets, colzes, entrons,..) connectat a pressió i col.locat superficial-
ment  i/o interior de rasa.

Mà d'obra................................................................ 4,52
Materials ................................................................. 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,72

EFB87UY7 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=18mm,ànima alum. i protecció ex
Mà d'obra................................................................ 4,52
Materials ................................................................. 2,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,40

EFQ3U000 m Aïllament escum.elastom.p/can.calentes,",g=20mm,dificult.al
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tuberies , de 20 mm de
gruix, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment

Mà d'obra................................................................ 5,64
Materials ................................................................. 3,10

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,74

EN316727 u Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1",PN=25bar,superf.
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1",  de 25 bar de PN i preu alt, muntada su-
perficialment

Mà d'obra................................................................ 9,02
Materials ................................................................. 7,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,31

EN315727 u Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4",PN=25bar,superf.
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 3/4",  de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

Mà d'obra................................................................ 7,44
Materials ................................................................. 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,89
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EN314327 u Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2",PN=25bar,superf.
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1/2",  de 10 bar de PN i preu alt, munta-
da superficialment

Mà d'obra................................................................ 7,44
Materials ................................................................. 9,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,99

EN318U4 u Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2",PN=25bar,superf.
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 2",  de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

Mà d'obra................................................................ 7,44
Materials ................................................................. 10,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,95

EJ2ZA121 u Aixeta de regulac.,munt.superf.,llautó cromat,preu
alt,sort.p/manig.rosca.D=1/2",entrada rosca.D=1/2"

Aixeta de regulació, muntada superficialment,  de llautó cromat, preu
alt, amb sortida per a maniguets roscada de diàmetre 1/2" i entrada
roscada  d'1/2"

Mà d'obra................................................................ 8,84
Materials ................................................................. 3,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,54

EJA26310 u Escalf.acumulador elèct.,100l,acer
esmalt.,pot=750-1500W,col.vert.fix.mural+connec.

Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'a-
cer esmaltat,  de 750 a 1500 W de potència, col·locat en posició verti-
cal amb fixacions murals i connectat

Mà d'obra................................................................ 38,01
Materials ................................................................. 212,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 250,97

YRRTU22 PA Subministrament i col.locació de boca d'aigua
Subministament i colocació de boca de netega colocada dins d'arque-
ta amb record d'unió Ø 25mm, amb vàlvula DN-25, amb junta elàstica
PN-10.

TOTAL PARTIDA .................................................. 122,33

12008107 PA Subministrament d'aigua segons assessorament SOREA
Assessorament de companyia d'aigües SOREA per la realització de la
connexió de la ETAP a la xarxa existent més propera, situada dins l'E-
DAR. Inclou tot el material hidràulic (accessoris, canonada de PEAD
PE-100 PN-10 Ø50 mm, comptador, vàlvules i armari prefabricat), mà
d'obra, obra civil, projecte, permisos i drets de connexió

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.500,00
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03.05 CONTRA INCENDIS
EM31261J u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

Mà d'obra................................................................ 9,02
Materials ................................................................. 39,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 48,13

EM31351J u Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió in-
corporada, pintat, amb suport a paret

Mà d'obra................................................................ 9,02
Materials ................................................................. 117,64

TOTAL PARTIDA .................................................. 126,66

EFRU786 u Central recepció alarma via pulsador
Subministrament i instal.lació de central de recepció d' alarma via pul-
sador i de tansmissió de senyal amb sirena acústica,  amb font alimen-
tació commutada, modul electroni central, caràtula de comandament i
i muntada a la paret amb tots els accessoris i cablejat  inclosos i com-
provat el seu funcionament.

Mà d'obra................................................................ 72,21
Materials ................................................................. 123,99

TOTAL PARTIDA .................................................. 196,20

EMDBU005 u Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies evacuació,210
Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salva-
ment i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminis-
cent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

Mà d'obra................................................................ 6,77
Materials ................................................................. 3,38

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,15

EM131211 u Sirena electrònica,instal.convencional/analògica,100dB,multitò,I
Sirena electrònica per a instal.lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fabrica-
da segons la norma UNE-EN 54-3, col.locada a l'interior

Mà d'obra................................................................ 10,83
Materials ................................................................. 24,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 35,05

EM141102 u Polsador alarma,instal.lació conv.,manual+trencament,UNE-EN 54-1
Polsador d'alarma per a instal.lació contra incendis convencional, ac-
cionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma
UNE-EN 54-11, muntat superficialment

Mà d'obra................................................................ 10,83
Materials ................................................................. 7,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,37

EMD62403 m Conductor blindat+apantallat,4x0,22mm2,tub
Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2, col.locat en tub

Mà d'obra................................................................ 0,67
Materials ................................................................. 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,90

EG21251J m Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.

Tub rígid de PVC,  de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propa-
gador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

Mà d'obra................................................................ 1,74
Materials ................................................................. 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,45

 Pàgina 80



QUADRE DE PREUS 2

CODI UT RESUM PREU

120081-BE

ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)

CONSELL COMARCAL D'OSONA

03.06 AIRE COMPRIMIT
EMFS018 u Subministrament compressor, model UP5-7 TAS-8, de 1080 l/min i 8 bars,

cald.ver.1000 l amb sec.aire i filtre oli
Subministrament i muntatge de compressor model UP5-7 TAS-8 de la
marca INGERSOLL RAND de 7,5 KW, de pistó rotatiu per un cabal de
1.000 l/min i una pressió de treball màxima de 8 bars, tensió trifàsica
de 380 V, insonoritzat i amb un dipòsit independent vertical de 1.000 l
i 10 bars. Inclou secador d'aire frigorífic ciclic amb sistema d'estavi d'e-
nergia i filtres d'oli i particules incorporats

TOTAL PARTIDA .................................................. 6.884,80

EMFS017 u Quadre de control pneumàtic per a sis filtres M-15000
Subministrament de quadre pel control de la instal·lació pneumàtica
dels sis filtres de sorra

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.328,70

EN318727 u Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/2,PN=25bar,superf.
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1"1/2,  de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

Mà d'obra................................................................ 11,29
Materials ................................................................. 16,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,49

EN316727 u Vàlvula esfera manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1",PN=25bar,superf.
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1",  de 25 bar de PN i preu alt, muntada su-
perficialment

Mà d'obra................................................................ 9,02
Materials ................................................................. 7,29

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,31

EF218211 m Tub acer galv.,s/sold.,D=1"1/2,roscat,dific.baix,col.superf.
Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1"1/2, se-
gons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment

Mà d'obra................................................................ 13,09
Materials ................................................................. 11,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,37

EF216211 m Tub acer galv.,s/sold.,D=1",roscat,dific.baix,col.superf.
Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1", se-
gons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment

Mà d'obra................................................................ 7,44
Materials ................................................................. 11,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,28

EF214212 m Tub acer galv.,s/sold.,D=1/2",roscat,dific.mitjà,col.superf.
Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1/2", se-
gons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Mà d'obra................................................................ 7,22
Materials ................................................................. 7,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,40

EF912A87 m Tub polietil.multic,tub int.PE D=17mm,ànima alum. i protecció
ext.PE,pres=12bar,connect.pressió

Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 17
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficial-
ment

Mà d'obra................................................................ 13,18
Materials ................................................................. 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,52
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GK213216 u Regulador mitjana B/mitjana A-baixa,Q<25m3/h,s/ vàlv.segur.,roscat,munt.
Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa
de sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat, ros-
cat, muntat entre tubs

Mà d'obra................................................................ 33,85
Materials ................................................................. 309,30

TOTAL PARTIDA .................................................. 343,15

EM23U112 u Subministrament i muntatge de purgador, filtre, valvuleria  i manometre de medicio
en xarxa d'aire comprimit

Subministrament i muntatge de purgador, filtre, valvula, racord a pres-
sió   en xarxa d'aire comprimit de acer galvanitzat o inox (segons xar-
xa).  Inclos, abraçaderes, curves, reduccions, tes, unions, suportació,
cargols i tacs, proves d'estanquitat i posada en funcionament . 

Mà d'obra................................................................ 43,24
Materials ................................................................. 448,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 491,66

EUUU0001 PA Legalització instal·lació aire comprimit clase I (sense projecte)
Legalització de la instal·lació d'aire comprimit de Classe I (sense pro-
jecte, per part de l'instal·lador, inclòs preparació de documentació, pro-
ves, tramitació i taxes d'industria.

Mà d'obra................................................................ 194,16
Materials ................................................................. 401,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 595,17

03.07 VEU I DADES
EP2AU010 u Conjunt porter elec.+placa ext.antivand.+pols.+tel.term.int.,font alim.,obreportes

autom.,instal·lat
Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador,
telèfon terminal interior, font alimentació i obreportes automàtic, ins-
tal·lat

Mà d'obra................................................................ 135,39
Materials ................................................................. 141,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 277,31

EGKTU789 m Cable per a porter automatic
Subministrament i muntatge de mànega blanca per a porter digital de
4  fils conductors 1mm2

Mà d'obra................................................................ 0,67
Materials ................................................................. 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,02

RPOEU1254 u Conjunt caixa  de taula Simon Teleblock per lloc de treball
Subministrament  i muntatge de caixa Simon Teleblock per lloc de tre-
ball, amb dos endolls convencionals, 2 endolls de SAI, i dues preses
de veu i dades RJ45, amb tots els elements i accessoris inclosos i
comprovat el seu funcionament.

Mà d'obra................................................................ 135,39
Materials ................................................................. 199,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 335,11

EP434610 m Cable transm.dades,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/PVC,n/propag.flama UNE-EN
50265,col.tub/canal

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa-
rells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no
propagador de la flama segons UNE-EN 50265, col·locat sota tub o ca-
nal

Mà d'obra................................................................ 0,67
Materials ................................................................. 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,24

EG22H511 m Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=16mmbaixa emissió fums,2
Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums
i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat
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Mà d'obra................................................................ 0,43
Materials ................................................................. 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,94

EP51U001 u Centraleta telefònica p/1línia exterior+5ext.,homologada,selecció tipus
marcació,col·locada mural

Subministrament i muntatge de centraleta telefònica per a 1 línia exte-
rior i 5 extensions, homologada, amb selecció del tipus de marcació i
col·locada mural amb el cable necessari per escomesa interior i  com-
provat el seu funcionament.

Mà d'obra................................................................ 45,13
Materials ................................................................. 333,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 378,66

ERTYU786 u Armari met.mural VDI,rack 19",12U,600x400mm,porta vidre+pany,fixat parament
Subministrament i muntatge d'armari metàl·lic mural totalment equipat
 per un sistema de transmissió de veu, dades  amb capacitat per a
quatre llocs de treball per una xarxa de categoria 6 U/FTP, amb basti-
dor tipus rack 19",  de 12 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x
fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament, i
comprovat el seu funcionament.

Mà d'obra................................................................ 22,57
Materials ................................................................. 440,73

TOTAL PARTIDA .................................................. 463,30

12008105 u Assessorament companyia telefonia subministrament línia
Assessorament de la companyia de telefonia per a la realització de la
connexió de l'ETAP a la línia de telefonia existent

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.750,00

03.08 REACTIUS
03080001 PA Formació instal·lació i canonades de PP emmagatzematge i dosificació

HIPOCLORIT SÒDIC
Partida integre per la formació de la xarxa de canonades de càrrega,
d'aspiració, de dosificació fins al punt indicat, de buidat i del sobreeixi-
dor de l'emmagatzematge de clor segons plànol, mitjançant tubs de
polipropilè (PP) PN-16 de DN90, DN50 i DN25 amb unions soldades,
inclou el subministrament i col·locació de tot els accessoris (vàlvules,
corbes, tes, comptadors, reduccions,...) necessàris per a la instal·lació
i així com tots els elements de suportació i fixació

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.710,81

03080002 PA Formació instal·lació i canonades de PP emmagatzematge i dosificació PAX-10
Subministrament i col·locació de canonades de PVC-U, encolades per
la formació de canonada de càrrega del dipòsit DN-50 des de la tubu-
ladura embridada DN-50 del dipòsit fins a la connexió amb el camió,
canonada d'aspiració de les bombes dosificadores DN-25 des de la tu-
buladura embridada del dipòsit de DN-50, canonada de buidat de fons
de DN-50 des de la tubuladura embridada DN-50 del dipòsit fins a l'ar-
queta de buidat i canonada de sobreixidor DN-75  des de la tubuladu-
ra embridada del dipòsit, segons plànol. Inclou part proporcional d'ac-
cessoris (vàlvules, corbes, tes, reduccions,...) i els elements necessà-
ris per a la seva suportació

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.567,36

03080003 u Dutxa i renta ulls
Subminsitrament i instal·lació de dutxa i renta ulls, inclou treballs de
paleteria per a la seva col·locació

TOTAL PARTIDA .................................................. 389,85
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03.09 INSTRUMENTACIÓ
03090001 u Subministrament i muntatge analitzador de clor

Subministrament i muntatge d'analitzador en continu de clor lliure mo-
del C640 de la casa ATH, muntat sobre un panell PE-HD

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.995,00

03090002 u Subministrament i muntatge analitzador terbolesa
Subministrament i muntatge d'analitzador en continuo de terbolesa for-
mat per un turbidimetre en by-pass model ULTRATURB de la casa
HATCH equipat amb un controlador monocanal SC200

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.500,00

03090003 u Subministrament i muntatge de PH-metre
Subministrament i muntatge de mesurador de PH en continuo d'un ca-
nal de la casa CRISON

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.150,00

03090004 u Subministrament i muntatge transmissió nivell per ultrasons
Subministrament i muntatge transmissió nivell per ultrasons

TOTAL PARTIDA .................................................. 830,00

03090005 u Subministrament i muntatge de nivell conductiu
Subministrament i muntatge de nivell conductiu

TOTAL PARTIDA .................................................. 295,00

03090006 u Subministrament i muntatge manòmetre esfera
Subministrament i muntatge de manòmetre d'esfera, per a la mesura
de pressió de servei en canonada d'acer inox. AISI-316L

TOTAL PARTIDA .................................................. 90,00

03090007 u Subministrament i muntatge de transductor de pressió
Subministrament i muntatge de transductor de pressió

TOTAL PARTIDA .................................................. 225,00

03090008 PA Cablejat i petit material instal·lació equips
Partida alçada pel subministrament i instal·lació de cablejat de control
dels diversos equips d'instrumentació des de la seva ubicació fins al
quadre de maniobra i/o PLC de control, així com tot el petit material i
accessoris necessàris pel seu muntatge

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.000,00
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03.10 CONTROL I AUTOMATITZACIÓ
03100001 u Autòmat planta

Subministrament, muntatge i prova de PLC pel control de la planta for-
mat per un autòmat LK REMOTE-MS32 amb CPU de 32 bits, 2 ports
Ethernet, 1 port RS232, 1 port RS485, 96 entrades digitals, 48 sorti-
des digitals, 16 entrades analògiques 4/20 mA, 16 sortides analògi-
ques 4/20 mA i font d'alimentació 120 Vac/24 Vdc de 15 W, inclou la
programació de l'autòmat segons les variables de control fixades en
projecte i segons l'empresa explotadora

TOTAL PARTIDA .................................................. 15.498,21

03100002 u Ordinador
Subministrament, muntatge i prova d'ordinador HP Elite 7100 o similar
amb les següents caracteristiques: processador Intel Core I3 540 A
3,06 GHz (Dual-Core), 4GB DDR3 SDRAM (1.333 MHz), disc dur de
500 GB, pantalla TFT de 19", targeta de video Intel HD Graphics Dyna-
mic Video Memory Technology 5.0, DVD +/- RW, amb sistema opera-
tiu WINDOWS 7, teclat, mouse, impressora reig de tinta a color i mo-
dem GSM/GPRS

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.359,00

03100003 u Software SCADA
Subministrament, muntatge, desenvolupament de l'aplicació i prova
de software SCADA amb sistema WIZCON CONTROL MAESTRO se-
gons les especificacions indicades en el projecte i per l'empresa explo-
tadora de la planta,  format per: model RUNTIME CM-SR-300, mòdul
avançat d'alarmes per WIZCON WIZ-AAM

TOTAL PARTIDA .................................................. 8.725,00

03.11 PARALLAMPS
1MUUU899 u Parallamps encebament no electrònic,antena 4m,radi 45m,nivell I, s/sòcol,baixant

L=15m
Mà d'obra................................................................ 329,42
Materials ................................................................. 1.518,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.847,61
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04 CONTROL DE QUALITAT
120081CQ u Partida integre control de qualitat

Partida integre de control de qualitat segons annex E del projecte

TOTAL PARTIDA .................................................. 24.479,50
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05 SEGURETAT I SALUT
120081SS u Partida integre seguretat i salut

Partida integre de control de qualitat segons annex G del projecte

TOTAL PARTIDA .................................................. 25.357,51
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RESUM DE PRESSUPOST  
120081-BE  
ETAP OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a FASE)  
CONSELL COMARCAL D'OSONA 
  
 CAPÍTOL RESUM IMPORT % 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________________ 
  Pàgina 1  

  
01 OBRA CIVIL ....................................................................................................................................................................  1.282.271,65 49,30 

 
 01.01 MOVIMENT DE TERRES ...........................................................................................................  217.278,25 
 01.01.01 CAPTACIÓ I CONDUCCIÓ .......................................................................................... 57.526,81 
 01.01.02 ETAP ............................................................................................................................ 159.751,44 
  
 01.02 CAPTACIÓ I CONDUCCIÓ A ETAP...........................................................................................  137.080,01 
 01.02.01 CAPTACIÓ ................................................................................................................... 21.668,38 
 01.02.02 CONDUCCIÓ ............................................................................................................... 115.411,63 
  
 01.03 BOMBAMENT DE CAPÇALERA I FILTRACIÓ ..........................................................................  39.499,09 
 01.03.01 FONAMENTS, MURS I ESTRUCTURA ...................................................................... 38.515,91 
 01.03.02 SERRALLERIA ............................................................................................................. 983,18 
  
  01.04 CAMBRES DE MESCLA I FLOCULACIÓ I DECANTADOR LAMEL·LAR ................................  178.875,97 
 01.04.01 FONAMENTS, MURS I ESTRUCTURA ...................................................................... 160.038,41 
 01.04.02 SERRALLERIA ............................................................................................................. 18.837,56 
  
 01.05 FILTRES DE SORRA ..................................................................................................................  126.944,04 
 01.05.01 FONAMENTS I MURS ................................................................................................. 104.999,66 
 01.05.02 SANEJAMENT ............................................................................................................. 846,96 
 01.05.03 PAVIMENTS ................................................................................................................. 2.761,04 
 01.05.04 SERRALLERIA ............................................................................................................. 18.336,38 
  
 01.06 EDIFICI D'EXPLOTACIÓ I DIPÒSIT D'AIGUA TRACTADA ......................................................  436.180,65 
 01.06.01 FONAMENTACIÓ I MURS ........................................................................................... 241.815,28 
 01.06.02 ESTRUCTURA ............................................................................................................. 57.342,80 
 01.06.03 COBERTA .................................................................................................................... 18.491,76 
 01.06.04 TANCAMENTS I DIVISORIES ..................................................................................... 56.639,61 
 01.06.05 SANEJAMENT, BAIXANTS I VENTILACIÓ ................................................................ 3.526,09 
 01.06.06 REVESTIMENTS I CEL RAS ....................................................................................... 11.333,40 
 01.06.07 PAVIMENTS ................................................................................................................. 10.161,40 
 01.06.08 PINTURA ...................................................................................................................... 8.504,73 
 01.06.09 FUSTERIA EXTERIOR ................................................................................................ 16.321,21 
 01.06.10 FUSTERIA INTERIOR ................................................................................................. 6.666,31 
 01.06.11 SERRALLERIA ............................................................................................................. 4.120,37 
 01.06.12 APARELLS SANITARIS ............................................................................................... 1.257,69 
  
 01.07 DIPÒSIT DE PURGUES I RENTATS .........................................................................................  33.437,31 
 01.07.01 FONAMENTS, MURS I ESTRUCTURA ...................................................................... 33.236,79 
 01.07.02 PAVIMENTS ................................................................................................................. 200,52 
  
 01.08 URBANITZACIÓ I XARXES HIDRÀULIQUES ...........................................................................  112.976,33 
 01.08.01 XARXES DE SANEJAMENT ....................................................................................... 19.641,42 
 01.08.02 XARXES DE PROCÉS I PRODUCTES QUÍMICS ...................................................... 7.528,74 
 01.08.03 URBANITZACIÓ ........................................................................................................... 82.028,72 
 01.08.04 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ ........................................................................ 391,46 
 01.08.06 GESTIO DE RUNES .................................................................................................... 1.052,05 
 01.08.07 JARDINERIA ................................................................................................................ 2.333,94 
  
 02 EQUIPS MECÀNICS .......................................................................................................................................................  866.376,69 33,31 
  
 02.01 OBRA DE CAPTACIÓ I CANONADA D'INTERCONNEXIÓ ......................................................  8.206,76 
  
 02.02 BOMBAMENT DE CAPÇALERA I FILTRACIÓ ..........................................................................  73.336,96 
  
 02.03 CAMBRA DE MESCLA I FLOCULACIÓ .....................................................................................  18.645,15 
  
 02.04 DECANTADOR LAMEL·LAR ......................................................................................................  64.150,47 
  
 02.05 FILTRES DE SORRA ..................................................................................................................  266.947,09 
  
 02.06 CANONADA ENTRADA DIPÒSIT ..............................................................................................  17.031,47 
  
 02.07 DIPÒSIT DE PURGUES I RENTATS .........................................................................................  23.497,60 
  
 02.08 EMMAGATZEMATGE DE REACTIUS .......................................................................................  32.884,54 
  
 02.09 SALA BOMBES I DIPÒSIT AIGUA TRACTADA ........................................................................  361.676,65 
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 03 INSTAL·LACIONS ..........................................................................................................................................................  402.371,74 15,47 
  
 03.01 ELECTRICITAT AT .....................................................................................................................  113.142,47 
  
 03.02 ELECTRICITAT BT .....................................................................................................................  200.793,84 
 20.02.01 QUADRES .................................................................................................................... 121.479,11 
 20.02.02 CANALITZACIONS I CABLEJAT ................................................................................. 39.482,37 
 20.02.03 ENLLUMENAT INTERIOR ........................................................................................... 4.510,50 
 20.02.04 ENLLUMENAT EXTERIOR .......................................................................................... 14.056,91 
 20.02.05 MECANISMES ............................................................................................................. 640,60 
 20.02.06 VARIS ........................................................................................................................... 20.624,35 
  
 03.03 CLIMATITZACIÓ I EXTRACCIÓ .................................................................................................  3.847,66 
  
 03.04 AIGUA .........................................................................................................................................  5.539,32 
  
 03.05 CONTRA INCENDIS ...................................................................................................................  1.252,41 
  
 03.06 AIRE COMPRIMIT ......................................................................................................................  16.021,44 
  
 03.07 VEU I DADES ..............................................................................................................................  4.706,91 
  
 03.08 REACTIUS ..................................................................................................................................  8.057,87 
  
 03.09 INSTRUMENTACIÓ ....................................................................................................................  21.580,00 
  
 03.10 CONTROL I AUTOMATITZACIÓ ................................................................................................  25.582,21 
  
 03.11 PARALLAMPS ............................................................................................................................  1.847,61 
  
 04 CONTROL DE QUALITAT ..............................................................................................................................................  24.479,50 0,94 
  
 05 SEGURETAT I SALUT ...................................................................................................................................................  25.357,51 0,97 
 
  ______________________  
 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 2.600.857,09 
 13,00  % Despeses generals ....  338.111,42 
 6,00  % Benefici industrial ......  156.051,43 
  __________________________________  
 Suma .....................................................  494.162,85 
  ______________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 3.095.019,94 
 21% IVA ................................................  649.954,19 
  ______________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 3.744.974,13 
 
 
Puja el pressupost l´esmentada quantitat de TRES MILIONS SET-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS SETANTA-QUATRE euros  
amb TRETZE CÈNTIMS. 
 
  
 
Torelló, 7 de setembre de 2012 
 
 
 
                                     
                                    Els enginyer autors del projecte: 
 
 
 
 
 
 
                                    Josep Colomer Oferil                               Blai Parramon Pla 
                                    Enginyer Industrial – 6.115                         Enginyer Industrial – 15.222  
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