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1.- ANTECEDENTS 

Amb data de juny de 2018, Joan Banti i Castanyer i Pere Pujol Herrera redacten el “Projecte 

d’actualització de l’àmbit 1 de la segona fase del projecte complementari als d’urbanització dels 

sectors industrials Nord” (P1), per un import de 2.380.390,27 € (IVA inclòs), que detraient el 

capítol 01.08 corresponents a les expropiacions, gestionat directament per l’Ajuntament, puja a 

2.331.361,46 € (IVA inclòs). Al maig 2014, David Rodríguez Pérez redacta el “Projecte 

d’urbanització per al condicionament de la xarxa viària d’accessos generals als sectors afectats 

pel pla especial urbanístic d’infraestructures dels sectors d’activitats Nord” (P2), per un import de 

275.600,51 € (IVA inclòs) i al juny de 2018, David Rodríguez Pérez redacta el “Projecte 

d'urbanització per modificació d'instal•lacions i variants de la xarxa elèctrica en mitja tensió per 

subministrament dels sectors d'activitats i industrials Nord del terme municipal S15, S19-20, UA4, 

UA5, S14 I S27, en base a l'estudi de referència ENXNO/ENXZ6 d'Endesa distribución, incloent 

afectació a instal•lacions de la xarxa existent en servei i noves instal•lacions de la xarxa de 

distribució”, (P3), per un import de 276.781,45 € (IVA inclòs), Els 3 projectes sumen un import de 

2.883.743,42 (IVA inclòs).  

L’Ajuntament de Palafolls, com a resultat de la licitació única dels tres projectes d’acord al 

corresponent PCAP, en data 17 d’octubre de 2019, resol adjudicar les obres de referència a 

l’empresa BIGAS GRUP, SL per un import de 2.052.981,61 € (IVA inclòs), la qual cosa 

representa una baixa del 28,808 %, signant-ne el contracte el dia data 28 d’octubre de 2019, i 

quedant finalment establert el termini de les obres en 8 mesos.  El dia 3 de desembre de 2019 es 

signa la corresponent acta de comprovació de replanteig i inici de les obres, començant les obres 

el mateix dia, per la qual cosa la data de finalització de les obres queda establerta al 3 de juliol 

de 2020. 

Una vegada començades les obres s’han detectat variacions als amidaments deguts a ajustos 

en l’obra amb la topografia actualitzada, creuaments amb serveis a cotes diferents de les 

previstes, mancances en el projecte licitat, així com indicacions realitzades per l’Ajuntament de 

Palafolls, tant per resoldre indefinicions i inexactituds del projecte, com per unitats noves no 

previstes deguts a defectes ocults. 

Del conjunt d’aquests imprevistos, es deriva la necessitat de modificar el projecte de xarxes 

d’aigua i clavegueram per tal de justificar totes les variacions d’amidaments i nous preus degut a 

noves unitats d’obra. 

 

Al maig del 2020 l’Ajuntament de Palafolls adjudica a l’arquitecta Maira Gonzalez Trullàs, la 

redacció de la “Modificació parcial del projecte d’actualització de l’àmbit 1 de la segona fase del 

projecte complementari als d’urbanització dels sectors industrials nord. Estacions de 

bombament.”, que numeraren com PM1 (numeració correspon a la seva referencia en tots els 

documents redactats per la Direcció d’Obra). 

1.1 Documentació de partida 

Els projectes i documents de partida per la redacció del projecte modificat ha estat els següents 

documents:  

 

PROJECTE (que numeraren com projecte P1): “Projecte d’actualització de l’àmbit 1 de la 

segona fase del projecte complementari als d’urbanització dels sectors industrials Nord”, redactat 

per Joan Banti i Castanyer i Pere Pujol Herrera amb data de juny 2018. El projecte ascendeix de 

PEM a 1.653.163,60€.  

Dins del projecte P1 es preveu la construcció d'una estació de sobreelevació i impulsió que es 

veu definida en els següents documents independents al projecte.  

- ANNEX (A1.1): “Annex al projecte de sanejament dels sectors industrials Nord per a la 

definició tècnica del contingut de la partida alçada 09 del capítol 05”, redactat per David 

Rodríguez Pérez amb data de febrer 2019. El projecte defineix el disseny i dimensionat 

dels equips de bombament amb la justificació dels diàmetres emprats i les bombes a 

utilitzar segons l’estudi d’impulsió, el seu càlcul i dimensionament. Tal i com s’indica el 

títol de projecte es la definició de la partida nº 9 del capítol 5 del projecte P1: “Estació de 

sobreelevació i impulsió a instalꞏlar annexa al pou 24, en inici colꞏlector general camí de 

la Ginesta. A dimensionar en funció de cabals aportats. Totalment acabada i equipada 

amb equips de bombeig. Escomesa elèctrica existent des de CT Sector Industrial Mas 

Reixac, executada en 2º fase d'obra. A justificar”, que ascendeix de PEM A 18.500€. 

- ANNEX (A1.2): “Definició tècnica de disseny i dimensionament de la estació de 

bombament d’aigües residuals de la xarxa de sanejament dels sectors industrials Nord”, 

redactat per David Rodríguez Pérez amb data de febrer 2019. El projecte defineix Les 

actuacions d’obra civil i instalꞏlacions elèctriques que s’ha de realitzar per a la 

construcció i funcionament de l’estació de bombament. El pressupost ascendeix de 

PEM a 103.437,36€.  
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2.- OBJECTE 

L’objecte d’aquest projecte modificat es la definició de les actuacions de redisseny i ajustos de la 

estació de bombament EB1, definida al projecte P1, millorant el seu emplaçament i el 

manteniment futur. Inclou el disseny executiu d’una nova estació de bombament EB2 per a 

connectar el final de la nova xarxa d’aigües residual amb la xarxa del c. Les Serretes 

L’objecte d’aquest document és la definició i càlculs estructurals, de les dues estacions de 

bombament, necessàries dins del projecte P1, “Projecte d’actualització de l’àmbit 1 de la segona 

fase del projecte complementari als d’urbanització dels sectors industrials nord”. 

Les obres previstes en el present projecte modificat contemplen les actuacions de la definició 

complerta de les estacions de bombament, tant de la EB1, projectada inicialment, com de la 

nova EB2, no prevista en el projecte, i ara necessària pel nou perfil de la xarxa de clavegueram, 

al seu tram final. Inclou els càlculs estructurals de les dues estacions de bombament, tant la 

redefinició de la EB1, com del nou disseny de la nova EB2. 

. 

3.- TOPOGRAFIA 

Per a la realització d’aquest projecte s’ha realitzat un nou aixecament topogràfic realitzat per  l’empresa 

adjudicatària de les obres BIGAS GRUP, SL.  

 

4.- ESTACIONS  BOMBAMENT  

4.1 Antecedents 

Ara mateix, els sectors industrials i d'activitats Nord no disposen de xarxa de sanejament 

pròpiament dita, com a servei general. 

Els àmbits de planejament destinats a activitats i indústries es situen al Nord del Terme 

Municipal, d'acord amb el que preveu la revisió del Pla General d'Ordenació Territorial i Urbana 

de Palafolls, aprovat definitivament el dia 27 d'abril de 2006. Aquests àmbits, inclosos tots ells en 

el Pla Especial Urbanístic d'Infraestructures dels Sectors d'Activitats Nord, són els següents:  

 Sector 19 i 20, 15 i Unitats d’actuació UA4 i UA5 – Mas Puigvert. 

 Sector 14 - Mas Roquet. 

 Sector 27 - Mas Reixac. 

 Sector 36 – La Vallplana 

Les indústries Robama, Bioibérica, Menadiona, Cognis Ibérica i Sandoz Ibérica, del Sector Mas 

Puigvert, INFAR, del Sector Mas Roquet i Escolor, del Sector Mas Reixac, impulsen les seves 

aigües residuals fins arqueta general ubicada davant la Masia Mas Puigvert, d'on deriva una 

canonada de gravetat de PVC DN 200 mm fins la seva connexió a la xarxa municipal de 

clavegueram, al costat del Camp de Futbol Municipal. A l'arqueta, les set indústries interessades 

propietàries hi impulsen des de cotes inferiors l'aigua residual pròpia, amb un màxim autoritzat 

conjunt de 90 m3/h.  

4.2 Àmbits projecte. Xarxa clavegueram 

Per una millor visualització global del projecte, incloent una planta amb els diferents trams en 
que hem dividit el projecte, i a on situen les dues EB.: 
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4.3  Estacions de bombament 

El projecte inicial preveia la implementació d’una estació de bombament (EB1) just al PK 0+000 

del Tram  T1, en el  Camí de la Ginesta.  

Per motius d’ajustament de la xarxa de clavegueram, en planta i perfil, a l’entroncament final 

amb el nou carrer Les Serretes, s’ha hagut de projectar una 2ª estació de bombament 

(denominada EB2), al final del ramal R3. Això és degut, a que l’entroncament a la xarxa existent 

de pluvials del carrer Les Serretes està a una cota superior, que implica la necessitat d’elevar el 

cabdal. D’aquesta manera es redueix la longitud final del colꞏlector, doncs al projecte original la 

impulsió arribava fins la Ctra.B-682 (Blanes- Palafolls).  

El càlcul estructural de la EB1, es troba a l’annex 2 del present projecte, realitzat per Xavier 

Armentano Moreno, ETOP 20520, el 9 d’Abril de 2020. S’ha tingut en compte que la coberta serà 

amb plaques alveolars prefabricades amb una llosa de compressió de HA. S’ha dissenyat per 

aquesta EB1 una protecció amb escullera, del costat del riu Tordera. 

L’estructura funcional de les dues EB compten amb una estructura de HA soterrada,  amb una 

càmera interior, a mena de dipòsit acumulador  (de dimensions interiors en planta de 10,00x8,00 

m, i alçada total interior de 3,00m  aprofitables 1,40m per EB1 i 4,30m aprofitables 2,20m a la 

EB2), i un càmera de sortida amb els equips de control de bombament (dos bombes en paralꞏlel 

per a cada EB, amb arrancada de manera alternativa) i valvuleria. 

Les bombes són del tipus submergible, d’eix vertical, per aigües brutes, veure característiques a 

l’Annex 3. “Fitxes tècniques” del present projecte, amb la proposta del fabricant KSB. Dades 

resum de les bombes: 

o Cabal de 345,00 m3/h a 1,60 m d’alçada de bombament. (EB2) 
o Cabal de 360,00 m3/h a 5,20 m d’alçada de bombament. (EB2) 

 

Cada EB de bombament disposa de dos obertures a la coberta, una per el pas d’home (de 

dimensions 0,80x0,80m), i una entrada per a maquinaria (de dimensions 1,00x1,00, a EB1 i de 

1,00x1,50m a EB2). 

A la valoració del pressupost referent a les instalꞏlacions i sistemes d’enviament de dades, s’ha 

mantingut, a les dues EB, les partides corresponents al projecte original P1, a manca les 

modificacions finals a definir a obra. 

5.- NORMATIVA APLICADA 

En la redacció del present Projecte modificat s’han tingut en compte els següents Reglaments i 

Normes d'aplicació: 

ꟷ Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua 

(MOPU-28 de juliol de 1974) 

ꟷ Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions 

(MOPU-15 de setembre de 1986) 

ꟷ Guia tècnica per a canonades per a transport d’aigua a pressió R-13 (CEDEX-desembre 

de 2009) 

ꟷ Normes UNE: 

UNE-EN 805:2000 Abastament d'aigua. Especificacions per a xarxes exteriors als 

edificis. 

UNE-EN 1610:2016 Instalꞏlacions i proves d'escomeses i xarxa de sanejament. UNE-

CEN/TR 1046:2013 Sistemes de canalització i conducció en materials plàstics. Pràctica 

recomanada per a la instalꞏlació aèria i soterrada. 

ꟷ UNE-EN 12201-4: 2012 Sistemes de canalització en materials plàstics per a conducció 

d'aigua i sanejament amb pressió. 

ꟷ Normes Tecnològiques (NTE/ISA).  

ꟷ Ordenança General d'Higiene i Seguretat en el Treball i Real Decret 1.627/1997, de 24 

d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions  mínimes de seguretat i salut en les 

obres de construcció.  

Xarxes de sanejament 
ꟷ Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) i les seves correccions DOGC 3938 de 

01 d’agost del 2003. I el DOGC 4181 de 23 de juliol del 2004. 

ꟷ Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 

20/12/1995) 

ꟷ Ordre 15/09/1986. “Tuberías.Pliego de PrescripcionesTécnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986) 

 

6.- TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA  

El termini previst per a la realització de les obres definides en aquest projecte modificat es de 2 

mesos. 
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7.- CONTROL DE QUALITAT  

No s’inclou al present projecte un nou estudi de Control de Qualitat. Ens remetrem al existent al 

projecte P1, adjudicat. 

El pressupost de control de qualitat del projecte original (P1) ascendeix a MIL QUATRE-CENTS 

SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (1.465,30€) de PEM, import que queda 

recollit com a Partida Alçada al Pressupost d’Execució Material. 

 

8.- SEGURETAT I SALUT  

No s’inclou al present projecte un nou estudi de Seguretat i Salut en el Treball. Ens remetrem al 

existent al projecte P1, adjudicat.  

El nou pressupost de Seguretat i Salut del projecte modificat ascendeix  a SIS-CENTS 

QUARANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS (642,10€). 

 

9.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS  

Per tal d’elaborar el pressupost del projecte modificat s’han aplicat els preus del projecte P1, 

adjudicat, més els preus de les noves unitats projectades, segons el banc BEDEC 2019. 

 

10.- PRESSUPOST DE L’OBRA 

Aplicant els preus unitaris, que figuren en  el quadre de Preus, als amidaments resultants i tenint 

en compte les Partides Alçades s’obté el pressupost d’execució material (PEM) de               

TRES-CENTS SETANTA MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS  AMB SETANTA-DOS 

CÈNTIMS (370.237,72 Euros).  

Incrementant el valor anterior amb els percentatges corresponents a Despeses Generals (13%) i 

Benefici Industrial (6%), s’obté un pressupost abans d’aplicar l’IVA de QUATRE-CENTS 

QUARANTA MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS 

(440.582,89 Euros). 

 

El present pressupost per al contracte amb IVA (21%) ascendeix a CINC-CENTS           

TRENTA-TRES MIL CENT-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (533.105,29 Euros).  

 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 370.237,72
  
6 % DESPESES GENERALS 22.214,26
13 % BENEFICI INDUSTRIAL 48.130,90
  
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 440.582,89
  
21 % IVA  92.522,41
  
PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 533.105,29

 

11.- DOCUMENTS DEL PROJECTE  

DOCUMENT NÚM. 1 : MEMÒRIA I ANNEXOS 
Memòria 

Annexos  

Annex 1. Geologia i geotècnia  

Annex 2. Càlculs estructurals  

Annex 3. Fitxes tècniques 

Annex 4. Justificació de preus 

Annex 5. Pressupost per al coneixement de l’administració 

DOCUMENT NÚM. 2 : PLÀNOLS 
1. Situació i índex 

2. Topografia 

3. Planta general  

4. Estació bombament 

4.1. EB1 

4.2. EB2 

4.3. Instalꞏlacions 

 

DOCUMENT NÚM. 3 : PLEC DE CONDICIONS  

DOCUMENT NÚM. 4 : PRESSUPOST 
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Amidaments 

Estadística de partides 

Quadre de Preus núm. 1 

Quadre de Preus núm. 2 

Pressupostos Parcials 

Resum de Pressupost 

Últim full 

Comparatiu de pressupostos 

* Tots els annexes del projecte originals P1 són vàlids, exceptuant l’annex de Justificació de

preus i del pressupost per al coneixement de l’administració.  

12.- CONCLUSIÓ 

Amb tot l’exposat en aquesta Memòria i en els documents esmentats a l’apartat anterior, resten 

completament definides les obres contingudes en aquest projecte modificat, i es justifica la 

solució adoptada, raó per la que es dóna per finalitzat el present document. 

Barcelona,  juny  2020 

Maira Gonzalez Trullás, arq.  
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 



Modificació parcial del projecte d´actualització de l´àmbit 1 de la segona fase del
projecte complementari als d´urbanització dels sectors industrials nord. Estacions de bombament

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 H Cap de colla 22,09000 €

A0121000 H Oficial 1a 21,00000 €

A0122000 H Oficial 1a paleta 22,36000 €

A0123000 H Oficial 1a encofrador 21,00000 €

A0127000 H Oficial 1a col·locador 18,78000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 22,72000 €

A012M000 H Oficial 1a muntador 21,70000 €

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 21,00000 €

A012P4000 h OFICIAL 1A FERRALLISTA 28,14000 €

A0133000 H Ajudant encofrador 18,65000 €

A0137000 H Ajudant col·locador 16,67000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,50000 €

A013U001 H Ajudant 18,52000 €

A013P4000 h AJUDANT DE FERRALLISTA 23,82000 €

A0140000 H Manobre 17,56000 €

A0150000 H Manobre especialista 18,17000 €

A0160000 H Peó 17,86000 €

Modificació parcial del projecte d´actualització de l´àmbit 1 de la segona fase del
projecte complementari als d´urbanització dels sectors industrials nord. Estacions de bombament

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kw 51,94000 €

C13113C0 H Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 125,18000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 63,10000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 55,41000 €

C1331100 H Motoanivelladora petita 53,50000 €

C13350A0 H Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 55,59000 €

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 62,23000 €

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 47,35000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,35000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,36000 €

C15018U0 H Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 37,65000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 41,01000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 49,29000 €

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 40,03000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 38,39000 €

C1503500 H Camió grua de 5 t 46,97000 €

C1503U10 H Camió grua de 5 t 37,14000 €

C150G800 H Grua autopropulsada de 12 t 49,86000 €

C150GU10 H Grua autopropulsada de 12 t 52,17000 €

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 99,60000 €

C150U004 H Furgoneta de 3500 kg 7,46000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,95000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 96,81000 €

C1705600 H Formigonera de 165 l 1,62000 €

C200PU00 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,96000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,14000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 2,31000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,54000 €

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,18000 €

CZ11U001 H Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums inclosos 6,15000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,28000 €

CZ13GA01 h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-entre 80 i 150 mm, amb motor de 8 kW de
potència i muntada amb guardamotor

4,16000 €
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B0111000 M3 Aigua 0,97000 €

B0310020 T Sorra de pedrera per a morters 17,08000 €

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 18,40000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,39000 €

B0441800 T Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes 13,73000 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 87,98000 €

B0532310 Kg Calç aèria cl 90 0,09000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,32000 €

B060U110 m3 Formigó de HM-20 de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència
plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

87,11000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,04000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,44000 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

66,54000 €

B065CV0A M3 Formigó ha-30/f/10/iv de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iv

82,20000 €

B065PN001 M3 Formigó HA-35, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició Qc, a/c= 0.45,
contingut ciment 350 kg/m3, inclòs transport a l'obra

106,76000 €

B06NLA1C M3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, hl-150/p/10

60,77000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

34,14000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 89,99000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,07000 €

B0A1P4200 kg FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM 1,40000 €

B0A31000 Kg Clau acer 1,11000 €

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,92000 €

B0B3P40C7 m2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 30 X 15 CM D: 10 - 10
MM B 500 T 6 X 2.2 M UNE 36 092:1996

6,48000 €

B0C3N001 m2 Prellosa alleugerada tipus PREINCO Unifor 60 G o similar de 120 cm d'amplada 27,00000 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0D31000 M3 Llata de fusta de pi 203,19000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,29000 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 7,75000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,39000 €

B0DZA000 L Desencofrant 2,15000 €

B0DZJ0K6 m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 2,68000 €

B0DZT006 M3 Bastida de metall, per a 25 usos 3,45000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,36000 €

B0E244L2 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x20 cm de cara vista, tipus SPLIT, de color,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

1,43000 €

B0F1K2A1 U Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 0,19000 €

B0G25000 M3 M3. grava de 20 a 50 mm per construcció, seleccionat de pedrera. 28,50000 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,26000 €

B44ZU021 kg Acer A/42B (S 275 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i galvanitzat en
calent

1,50000 €
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B4LV07HK M2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 194,4 a 210,3 knm per m d'amplària de moment flector últim

50,77000 €

B7B151E0 M2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2 0,60000 €

B89ZX000 kg Pintura epoxi 15,41000 €

BB4Z002 M Escala de gat en prfv de 450 mm d'amplada, amb suports transversals de 300 mm amb ancoratges
químics de pvc, cargols de pvc, del mur amb guarda cos format per protecció totalment tapada,
llisa i foradada.

51,53000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre

5,76000 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,15000 €

BDGZPB00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm
de diàmetre nominal

0,28000 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 48,12000 €

BDNZ5000 U Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm 21,67000 €

BFV1C006 U Vàlvula de comporta de fossa dúctil dn 200. unió mitjançant brides. pn 10. distancia entre brides
llarga (dn + 200 mm). segons a les normes internacionals iso 7259 - 1988 i europea une en 1074.
pes 44 kg.

351,65000 €

BFV3PA01 U Purgues amb vàlvula de tancament.dn 1''.pn 10/16.pes 4.5 kg. 109,88000 €

BFV5VB06 U Vàlvula de retenció de bola dn 200 pn 10
cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb recobriment nbr.
d 285 longitud 400
pes 50 kg

387,12000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,65000 €

BG31330U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari

0,81000 €

BG31340U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x4 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari

1,18000 €

BG31430U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari

1,06000 €

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari

2,14000 €

BG319680 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar,
de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC

11,42000 €

BGJZ1000 u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor
d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions
Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat
en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84

444,10000 €

BJM5U001 U Manómetre d'esfera de molla tubular tipus joucomatic o equivalent, amb connexió inferior roscada
de 1/2'' g o npt, de mesura 0-1 kg/cm2

54,24000 €

BM1EN150 U Cabalímetre electromagnètic siemens mag 5100w dn 200 pn 10 amb electrònica mag 5000
montatge compacte

1.448,00000 €

BN85X010 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dn 1´´1/2 i pn 25, d'acer inoxidable 35,59000 €

BNWMW300 U Part proporcional de junts i cargols per a carret de desmuntatge de dn 300 mm; pn 10 12,21000 €

BNZ1U300 U Carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de dn 200 mm; pn 1,0 mpa,
brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i
provada.

299,01000 €
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BO14N082 U Bomba submergible dn 200, de 15,00 kw de potència, per un cabal de 337,5 m3/h s i alçada de
7,90 de ksb itur model krtk 200-318/154ueg-s o similar

8.499,48000 €
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D0701461 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 66,99000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 18,17000 18,17000

Subtotal: 18,17000 18,17000
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 1,62000 1,13400

Subtotal: 1,13400 1,13400
Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,200 87,98000 17,59600

B0310020 T Sorra de pedrera per a morters 1,740 17,08000 29,71920
B0111000 M3 Aigua 0,200 0,97000 0,19400

Subtotal: 47,50920 47,50920

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18170

COST DIRECTE 66,99490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,99490

D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 96,56000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 18,17000 19,07850

Subtotal: 19,07850 19,07850
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 1,62000 1,17450

Subtotal: 1,17450 1,17450
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,200 0,97000 0,19400
B0532310 Kg Calç aèria cl 90 190,000 0,09000 17,10000
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
0,380 87,98000 33,43240

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380 18,40000 25,39200

Subtotal: 76,11840 76,11840
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 19,07900 0,19079

Subtotal: 0,19079 0,19079
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COST DIRECTE 96,56219

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,56219

D0B3P41JA m2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I
MANIPULADA A TALLER ME 30 X 15 CM D: 10 - 10
MM B 500 T 6 X 2.2 M UNE 36 092:1996

Rend.: 1,000 7,49000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P4000 h AJUDANT DE FERRALLISTA 0,007 23,82000 0,16674
A012P4000 h OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,007 28,14000 0,19698

Subtotal: 0,36372 0,36372
Materials

B0B3P40C7 m2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 30 X 15 CM D: 10 - 10
MM B 500 T 6 X 2.2 M UNE 36 092:1996

1,100 6,48000 7,12800

Subtotal: 7,12800 7,12800

COST DIRECTE 7,49172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,49172
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D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 80,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 18,17000 18,17000

Subtotal: 18,17000 18,17000
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 1,62000 1,13400

Subtotal: 1,13400 1,13400
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,200 0,97000 0,19400
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
0,380 87,98000 33,43240

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520 18,40000 27,96800

Subtotal: 61,59440 61,59440

COST DIRECTE 80,89840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,89840

E2212122P-1 m3 Excavació per a rebaix de mota de terres, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 0,478 5,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,010 17,56000 0,36736

Subtotal: 0,36736 0,36736
Maquinària

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kw

0,048 51,94000 5,21573

Subtotal: 5,21573 5,21573

COST DIRECTE 5,58309
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,58309

E3C515G3P-2 m3 Formigó per a llosa alleugerada, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,012 20,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,420 17,56000 7,28775
A0122000 H Oficial 1a paleta 0,350 22,36000 7,73320
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Subtotal: 15,02095 15,02095
Materials

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,087 66,54000 5,78898

Subtotal: 5,78898 5,78898

COST DIRECTE 20,80993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,80993

E3Z112Q1P-3 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,011 10,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,075 22,36000 1,65875
A0140000 H Manobre 0,150 17,56000 2,60534

Subtotal: 4,26409 4,26409
Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,105 58,44000 6,13620

Subtotal: 6,13620 6,13620

COST DIRECTE 10,40029
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,40029

E4DE1260P-4 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb
tauler contraxapat fenòlic, muntat sobre entramat de
perfils metàl·lics a una alçada màxima de 6 m, per a
una superfície horitzontal

Rend.: 1,045 110,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 H Oficial 1a encofrador 1,950 21,00000 39,18660
A0133000 H Ajudant encofrador 1,950 18,65000 34,80144

Subtotal: 73,98804 73,98804
Materials

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495 1,29000 1,48286

B0A31000 Kg Clau acer 0,1007 1,11000 0,11178
B0D31000 M3 Llata de fusta de pi 0,0019 203,19000 0,38606
B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares

plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús
1,155 7,75000 8,95125
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B0DZA000 L Desencofrant 0,050 2,15000 0,10750
B0DZJ0K6 m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de

sostres, per a 25 usos
1,0993 2,68000 2,94612

B0DZT006 M3 Bastida de metall, per a 25 usos 6,000 3,45000 20,70000
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,4994 0,42000 0,20975

Subtotal: 34,89532 34,89532

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,84970

COST DIRECTE 110,73306
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,73306

E4E2564LP-5 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix,
de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter
de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

Rend.: 1,014 36,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,260 17,56000 4,50256
A0122000 H Oficial 1a paleta 0,520 22,36000 11,46667

Subtotal: 15,96923 15,96923
Materials

B0E244L2 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x20
cm de cara vista, tipus SPLIT, de color, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3

13,4375 1,43000 19,21563

D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0168 96,56219 1,62224

Subtotal: 20,83787 20,83787

COST DIRECTE 36,80710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,80710

E4E865CEP-6 m Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de
400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, col.locada amb morter
ciment 1:4

Rend.: 1,000 9,89 €

COST DIRECTE 9,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

E4LV75VVP-7 M2 Lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm
d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 235,6 a 264,4 knm per m
d'amplària de moment flector últim, per a sostre de
25+ 5 cm, col·locades sobre estructura

Rend.: 0,346 89,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,150 17,56000 7,61272
A0121000 H Oficial 1a 0,150 21,00000 9,10405

Subtotal: 16,71677 16,71677
Maquinària

C150G800 H Grua autopropulsada de 12 t 0,150 49,86000 21,61561

Subtotal: 21,61561 21,61561
Materials

B4LV07HK M2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 194,4 a 210,3 knm per m d'amplària
de moment flector últim

1,000 50,77000 50,77000

Subtotal: 50,77000 50,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25075

COST DIRECTE 89,35313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,35313

E53N003P-8 m2 Llosa alleugerada formada per prellosa tipus
PREINCO Unifor 60 G o similar totalment instalada

Rend.: 1,000 91,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E3C515G3 m3 Formigó per a llosa alleugerada, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

1,000 20,80993 20,80993

E530N001 m2 Prellosa alleugerada tipus PREINCO Unifor 60 G o
similar de 120

1,000 33,35200 33,35200

G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical 1,000 27,29003 27,29003
G3CBJ601 m2 Subministrament i col·locació de malla electrosoldada

de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller me 30 x 15 d: 10 - 10 b 500 t 6 x
2.2 UNE 36 092:1996 per a armadures

1,000 9,75532 9,75532

Subtotal: 91,20728 91,20728

COST DIRECTE 91,20728
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,20728
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PARTIDES D'OBRA

E530N001 m2 Prellosa alleugerada tipus PREINCO Unifor 60 G o
similar de 120

Rend.: 1,000 33,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,186 21,70000 4,03620
A0140000 H Manobre 0,055 17,56000 0,96580

Subtotal: 5,00200 5,00200
Materials

B0C3N001 m2 Prellosa alleugerada tipus PREINCO Unifor 60 G o
similar de 120 cm d'amplada

1,050 27,00000 28,35000

Subtotal: 28,35000 28,35000

COST DIRECTE 33,35200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,35200

E811N001P-9 ml Xamfrà de 10 cm a 45º sobre parament horitzontal
interior, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 18,49 €

COST DIRECTE 18,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

E898N001P-10 m2 Pintat de parament vertical i horitzontal interior de
ciment, amb pintura epoxi resistent a l'atac químic,
amb dues capes d'espessor especificat per l'industrial.

Rend.: 1,006 20,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 0,020 18,52000 0,36819
A0121000 H Oficial 1a 0,200 21,00000 4,17495

Subtotal: 4,54314 4,54314
Materials

B89ZX000 kg Pintura epoxi 1,000 15,41000 15,41000

Subtotal: 15,41000 15,41000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 4,54333 0,06815

Subtotal: 0,06815 0,06815

COST DIRECTE 20,02129
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,02129
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PARTIDES D'OBRA

EARSA11BP-11 m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb
acabat lacat, de 2 a 2,4 m d'amplària, amb
funcionament manual, amb guies i pany, ancorada
amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 279,08 €

COST DIRECTE 279,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EELS006P-12 U Mòdem ADSL/GPRS model EWON 2005/GSM-GPRS
o equivalent. Amb comunicació LAN / GSM-GPRS.
Inclou subministrament i instal·lació.

Rend.: 1,000 1.273,00 €

COST DIRECTE 1.273,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F227T00FP-13 M2 Refí, anivellació i piconatge de caixa de paviment,
amb compactació del 95% pm de l'esplanada

Rend.: 1,117 1,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1331100 H Motoanivelladora petita 0,016 53,50000 0,76634
C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,013 62,23000 0,72425

Subtotal: 1,49059 1,49059

COST DIRECTE 1,49059
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,49059

F2R45069P-14 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 50 km. no es d'aplicar cap coeficient
d'esponjament. El preu inclou la Deposició controlada
a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 0,790 7,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,123 37,36000 5,81681
C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117

kw
0,033 51,94000 2,16965

Subtotal: 7,98646 7,98646
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,98646
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,98646

F3J2181CP-15 M3 PC Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a
1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora,
amb la cara exterior concertada

Rend.: 3,785 46,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,375 21,00000 2,08058

Subtotal: 2,08058 2,08058
Maquinària

C13113C0 H Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,5532 125,18000 18,29579

Subtotal: 18,29579 18,29579
Materials

B0441800 T Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 800 a 1200 kg de pes

1,925 13,73000 26,43025

Subtotal: 26,43025 26,43025

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03121

COST DIRECTE 46,83783
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,83783

F7B451E0P-16 M2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 0,612 2,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H Ajudant col·locador 0,020 16,67000 0,54477
A0127000 H Oficial 1a col·locador 0,040 18,78000 1,22745

Subtotal: 1,77222 1,77222
Materials

B7B151E0 M2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2

1,100 0,60000 0,66000

Subtotal: 0,66000 0,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02658

COST DIRECTE 2,45880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,45880
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FDK282GAP-17 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Rend.: 0,675 159,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 3,000 22,36000 99,37778
A0140000 H Manobre 1,500 17,56000 39,02222

Subtotal: 138,40000 138,40000
Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,0042 87,98000 0,36952

B0111000 M3 Aigua 0,002 0,97000 0,00194
B0F1K2A1 U Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1
72,5025 0,19000 13,77548

D0701461 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0794 66,99490 5,31940

Subtotal: 19,46634 19,46634

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,07600

COST DIRECTE 159,94234
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,94234

FDKZ3174P-18 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 0,400 92,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,450 21,00000 23,62500
A0140000 H Manobre 0,450 17,56000 19,75500

Subtotal: 43,38000 43,38000
Materials

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000 48,12000 48,12000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063 34,14000 0,21508

Subtotal: 48,33508 48,33508
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65070

COST DIRECTE 92,36578
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,36578

FGJZ1000P-19 u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra
constituït per una banqueta aïllant, un extintor
d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari
de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques
Complementàries del Reglament sobre Condicions
Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals
Elèctriques, Subestacions i Centres de
Transformació. B.O.E. 25-10-84, col.locat

Rend.: 1,000 454,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 19,50000 4,87500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 22,72000 5,68000

Subtotal: 10,55500 10,55500
Materials

BGJZ1000 u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra
constituït per una banqueta aïllant, un extintor
d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari
de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques
Complementàries del Reglament sobre Condicions
Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals
Elèctriques, Subestacions i Centres de
Transformació. B.O.E. 25-10-84

1,000 444,10000 444,10000

Subtotal: 444,10000 444,10000

COST DIRECTE 454,65500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 454,65500

G21YD3BGP-20 u Passamurs en mur de formigó de 30 cm de cantell
fins a 50 cm de diàmetre.

Rend.: 1,000 264,11 €

COST DIRECTE 264,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

G222U106P-21 m3 Excavació de terreny no classificat a cel obert per la
construcció de la Estació de Bombament, càrrega i
transport a aplec o lloc d'ús.

Rend.: 25,000 7,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 18,17000 0,72680
A0112000 H Cap de colla 0,375 22,09000 0,33135

Subtotal: 1,05815 1,05815
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Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,500 49,29000 4,92900
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
0,755 55,41000 1,67338

Subtotal: 6,60238 6,60238

COST DIRECTE 7,66053
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,66053

G228U020P-22 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de
formigó, amb material procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

Rend.: 60,000 3,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,302 22,09000 0,11119
A0150000 H Manobre especialista 1,999 18,17000 0,60536

Subtotal: 0,71655 0,71655
Maquinària

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 1,002 47,35000 0,79075
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
1,002 55,41000 0,92535

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,202 38,39000 0,12925
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,002 12,35000 0,20625

Subtotal: 2,05160 2,05160
Materials

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200 0,39000 0,46800

B0111000 M3 Aigua 0,050 0,97000 0,04850

Subtotal: 0,51650 0,51650

COST DIRECTE 3,28465
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,28465

G22DU010P-23 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 51,031 3,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,240 22,09000 0,10389
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A0150000 H Manobre especialista 0,960 18,17000 0,34182

Subtotal: 0,44571 0,44571
Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 41,01000 1,60726
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o

equivalent
0,960 63,10000 1,18704

Subtotal: 2,79430 2,79430

COST DIRECTE 3,24001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,24001

G2616H02P-24 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous,
amb electrobomba submergible per a un cabal màxim
de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 m

Rend.: 0,717 1,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,022 17,56000 0,53880
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,010 21,00000 0,29289

Subtotal: 0,83169 0,83169
Maquinària

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,010 8,54000 0,11911
CZ13GA01 h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió

DN-entre 80 i 150 mm, amb motor de 8 kW de
potència i muntada amb guardamotor

0,010 4,16000 0,05802

Subtotal: 0,17713 0,17713

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02079

COST DIRECTE 1,02961
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,02961

G3CBJ601 m2 Subministrament i col·locació de malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller me 30 x 15 d: 10 - 10 b 500 t 6 x
2.2 UNE 36 092:1996 per a armadures

Rend.: 1,652 9,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P4000 h OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,050 28,14000 0,85169
A013P4000 h AJUDANT DE FERRALLISTA 0,070 23,82000 1,00932

Subtotal: 1,86101 1,86101
Materials

B0A1P4200 kg FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1.3 MM 0,020 1,40000 0,02800
D0B3P41JA m2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES

CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I
MANIPULADA A TALLER ME 30 X 15 CM D: 10 - 10
MM B 500 T 6 X 2.2 M UNE 36 092:1996

1,050 7,49172 7,86631
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Subtotal: 7,89431 7,89431

COST DIRECTE 9,75532
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,75532

G3Z112N1P-25 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó hl-150/p/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,001 10,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,075 21,00000 1,57343
A0140000 H Manobre 0,150 17,56000 2,63137

Subtotal: 4,20480 4,20480
Materials

B06NLA1C M3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, hl-150/p/10

0,105 60,77000 6,38085

Subtotal: 6,38085 6,38085

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06307

COST DIRECTE 10,64872
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,64872

G3Z1U010P-26 m2 Formigó de HM-20 de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió per a capa de neteja
de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat.

Rend.: 50,308 10,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 21,00000 0,41743
A0112000 H Cap de colla 0,250 22,09000 0,10977
A013U001 H Ajudant 1,000 18,52000 0,36813
A0140000 H Manobre 2,000 17,56000 0,69810

Subtotal: 1,59343 1,59343
Materials

B060U110 m3 Formigó de HM-20 de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,105 87,11000 9,14655

Subtotal: 9,14655 9,14655
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COST DIRECTE 10,73998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,73998

G440U040P-27 kg Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en
perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures amb el tractament de protecció de les
zones de soldadures

Rend.: 110,000 2,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 2,000 18,52000 0,33673
A0121000 H Oficial 1a 2,000 21,00000 0,38182
A0112000 H Cap de colla 0,500 22,09000 0,10041

Subtotal: 0,81896 0,81896
Maquinària

C150GU10 H Grua autopropulsada de 12 t 0,154 52,17000 0,07304
C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,400 99,60000 0,36218
C200PU00 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 2,96000 0,02691
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 5,18000 0,04709

Subtotal: 0,50922 0,50922
Materials

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils
laminats

0,250 0,26000 0,06500

B44ZU021 kg Acer A/42B (S 275 JR) en perfils laminats o planxa,
tallat a mida i treballat a taller i galvanitzat en calent

1,050 1,50000 1,57500

Subtotal: 1,64000 1,64000

COST DIRECTE 2,96818
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,96818

G450N001P-28 m3 Formigó HA-35/P/20/IV+Qc de consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm per a alçats i soleres, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 24,097 125,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 2,000 17,56000 1,45744
A013U001 H Ajudant 2,000 18,52000 1,53712
A0121000 H Oficial 1a 3,000 21,00000 2,61443
A0112000 H Cap de colla 1,000 22,09000 0,91671

Subtotal: 6,52570 6,52570
Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 17,28000 0,86052
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CZ11U001 H Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums
inclosos

1,200 6,15000 0,30626

C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 1,95000 0,38843
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 96,81000 4,82102

Subtotal: 6,37623 6,37623
Materials

B065PN001 M3 Formigó HA-35, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, classe d'expossició Qc, a/c= 0.45,
contingut ciment 350 kg/m3, inclòs transport a l'obra

1,050 106,76000 112,09800

Subtotal: 112,09800 112,09800

COST DIRECTE 124,99993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,99993

G4B0U020P-29 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

Rend.: 200,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,243 22,09000 0,02684
A0121000 H Oficial 1a 2,673 21,00000 0,28067
A013U001 H Ajudant 2,673 18,52000 0,24752

Subtotal: 0,55503 0,55503
Maquinària

C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,189 37,14000 0,03510
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 2,14000 0,00722
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 2,31000 0,00780

Subtotal: 0,05012 0,05012
Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010 1,07000 0,01070
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 1,050 0,92000 0,96600

Subtotal: 0,97670 0,97670

COST DIRECTE 1,58185
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,58185

G4D0U016P-30 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical Rend.: 8,109 27,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 2,000 21,00000 5,17943
A0112000 H Cap de colla 0,500 22,09000 1,36207
A013U001 H Ajudant 3,000 18,52000 6,85165
A0140000 H Manobre 3,000 17,56000 6,49649
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Subtotal: 19,88964 19,88964
Maquinària

CZ11U001 H Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums
inclosos

1,000 6,15000 0,75842

C150GU10 H Grua autopropulsada de 12 t 0,200 52,17000 1,28672

Subtotal: 2,04514 2,04514
Materials

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000 0,42000 1,26000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400 1,36000 0,54400
B0DZA000 L Desencofrant 0,075 2,15000 0,16125
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22

mm, per a 3 usos
1,000 3,39000 3,39000

Subtotal: 5,35525 5,35525

COST DIRECTE 27,29003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,29003

G781U010P-31 m2 Impermeabilització de paraments verticals i
horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

Rend.: 25,097 2,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 2,000 18,17000 1,44798
A0112000 H Cap de colla 0,200 22,09000 0,17604

Subtotal: 1,62402 1,62402
Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI

1,800 0,32000 0,57600

Subtotal: 0,57600 0,57600

COST DIRECTE 2,20002
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,20002

GARCN002P-32 m2 Tapa per a pous i cambres de vàlvules, formada per
entramat d'acer galvanitzat 40x40x30 mm. tipus
tramex o similar (inclou part proporcional d'acer
lamintat en cèrcols) totalment instal·lat i per xapa
estriada galvanitzada de 6-7 mm. de espessor (inclou
elements de subjecció), totalment col·locat.

Rend.: 1,000 91,36 €

COST DIRECTE 91,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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GB32U050P-33 m2 Tancament exterior de 2,20m d'alçària, format per
malla de simple torsió electrosoldada galvanitzada,
de 50 x 300 x 6,3mm tipus Rivisa Verja Ritmo o
similar. El preu inclou porta d'acces de 1m d'ample,
peces complementàries i anclatge dels pals a la
fàbrica o fonament, fonamentació, sòcol de bloc de
formigó i part proporcional de pals i peces especials.
totalment acabat.

Rend.: 1,000 64,75 €

COST DIRECTE 64,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GDG52537P-34 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 0,179 18,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,020 21,00000 2,34637
A0140000 H Manobre 0,040 17,56000 3,92402

Subtotal: 6,27039 6,27039
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0902 61,04000 5,50581

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

2,040 0,15000 0,30600

BDGZPB00 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm
de diàmetre nominal

2,020 0,28000 0,56560

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100 2,65000 5,56500

Subtotal: 11,94241 11,94241

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09406

COST DIRECTE 18,30686
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,30686

GF13IN7SP-35 Kg Caldereria en formació de col·lectors , materials i
acabats segons plec de condicions, incloent-hi
fabricació, transport i muntatge de col·lectors,
canonades, soldadures, junts i proves.

Rend.: 1,000 5,50 €

COST DIRECTE 5,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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GF21BG13 m2 Xarxa de seguretat en talús. Inclou muntatge i
desmuntatge

Rend.: 1,000 5,22 €

COST DIRECTE 5,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GG172200P-36 u Caixa de derivació quadrada metàl.lica protegida
interior i exteriorment amb pintura polyester-epoxi
color gris clar RAL-7032 texturitzat de dimensions
105 x 105 x 49 mm, tancament per cargols, grau de
protecció IP 55, equipada amb regleta de borns amb
cargols imperdibles de polipropilé ignífug i
premsaestopes, marca Himel referència DBN-10/10 o
similar equivalent.

Rend.: 1,000 20,37 €

COST DIRECTE 20,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GG1M1003P-37 u Cojunt de quadre elèctric per a alimentació de les 2
bombes de 15,00 kW format per armari metàlic
dimensions 2000x800x600, amb sòcol de 100mm,
tipus ZST RITTAL o similar IP-55 s/CEI-529 en xapa
d'acer pintada amb resina polièster-epoxy color
RAL-7035 texturitzada, completament equipat amb
resistències calefactores de150 W, ventilador lateral
amb filtre de 150 W, termostat de control ajustable 0 -
60º amb indicador digital de temperatura,
portaplànols interior tamany A3, enllumenat interior
amb làmpada fluorescent de 16 W, armelles
d'elevació i tots els accessoris necessaris per la
entrada i sortida de cablejat; amb porta d' una fulla,
plaques de muntatge, anelles d' elevació, incloent
peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar.
Equipat amb distribuidor de tensió de 50 A;

Amb mòdul d'entrada general fixa amb interruptor
automàtic de capçalera 4P In 30 A, model C60H o
similar, amb 15kA a 400V de Intensitat de tall
s/UNE-60947.2; equipat amb protecció contra
sobretensions a les 3 fases per descarregador i
control de tensió.

Per a les 2 Bombes amb una arrencada directa: dos
interruptors automàtics de 3P In 6A, model C60N o
similar, amb 6kA a 400V de intensitat de tall
s/UNE-60898; mòdul diferencial de 3P a 25A, tipus
vigi o similar, autoacoblat, d'una sensibilitat de
300mA; Contactor Tripolar de 9A, model LC1-D09 o
similar.

Tot seguint l'esquema plantejat en projecte i/o les
directrius de la direcció facultativa, amb l'aparamenta
necessària per la seva realització. Inclosos materials i
mitjans necessaris per el seu transport, col·locació,
connexió i prova.

Rend.: 1,000 4.091,24 €

COST DIRECTE 4.091,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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GG1M1014P-38 u LevelControl 2 BS2400SFNO400
Unitat de control de bomba amb panell de controll /
Interruptors de flotadors
3~400V (L1-L2-L3-(N)-PE), 40A
Estrella - triangle

Tot seguint l'esquema plantejat en projecte i/o les
directrius de la direcció facultativa, amb l'aparamenta
necessària per la seva realització. Inclosos materials i
mitjans necessaris per el seu transport, col·locació,
connexió i prova.

Rend.: 1,000 8.946,09 €

COST DIRECTE 8.946,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GG1M2001P-39 u Conjunt de protecció i mesura del tipus T-2 per un
contador , per una potencia de fins a 8 kW i una
tensió de 400 V, de 540x810x270 mm, amb caixes
modulars de doble aïllament de poliéster reforçat,
base de fusibles amb fusibles i sortida de bornes,
sense contadors, amb ICP de 16 A i interruptor
diferencial de 40 A i 300 mA de sensibilitat, col·locat
superficialment i amb totes les conexions fetes

Rend.: 1,000 687,50 €

COST DIRECTE 687,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GG1M2005P-40 u Armari estanc per anar a la intemperie, amb protecció
IP 66, per col·locar en el seu interior la arribada de
l'escomesa amb els contadors i les proteccions
generals adients amb unes dimensions de
1000x800x300 mm

Rend.: 1,000 783,94 €

COST DIRECTE 783,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GG211D00P-41 m Tub rígid, corbable en calent, de material termoplàstic
autoextinguible, grau de protecció 7, marca Aiscan,
tipus Extradur o similar equivalent, de diàmetre
nominal 25 mm.

Rend.: 1,000 6,64 €

COST DIRECTE 6,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GG221B00P-42 m Tub flexible corrugat de material termoplàstic
autoextinguible, grau de protecció 7, amb guia
incorporada, marca Aiscan, tipus TEI o similar
equivalent, de diàmetre nominal 20 mm.

Rend.: 1,000 3,96 €

COST DIRECTE 3,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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GG2C1560P-43 m Safata de PVC-M1 perforada, marca Unex sèrie 66
referència 66100 o similar equivalent de 60 x 100
mm. Incloent part proporcional de suports per a
sostre o paret, corbes, unions, canvis de nivell,
accessoris de muntatge i fixació.

Rend.: 1,000 17,81 €

COST DIRECTE 17,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GG2C3Z60P-44 m Tapa per a safata de PVC-M1, marca Unex sèrie 66
referència 66102 o similar equivalent de 100 mm.
Incloent part proporcional de fixacions.

Rend.: 1,000 5,20 €

COST DIRECTE 5,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GG3111V0P-45 m Cable amb conductor de coure verd/groc, de
designació UNE RV-K 0,6/1 kV, marca Pirelli, tipus
Retenax Flex o similar equivalent, de 1 x 50 mm2 de
secció.

Rend.: 1,000 16,68 €

COST DIRECTE 16,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GG3116E0P-46 m Cable amb conductors de coure, de designació UNE
RV-K 0,6/1 kV, marca Pirelli, tipus Retenax Flex o
similar equivalent, de 5 G2,5 mm2 de secció.

Rend.: 1,000 6,17 €

COST DIRECTE 6,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GG31330VP-47 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa
en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble
i material auxiliar necessari

Rend.: 33,330 2,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 21,00000 0,63006
A0112000 H Cap de colla 0,100 22,09000 0,06628
A013U001 H Ajudant 1,000 18,52000 0,55566

Subtotal: 1,25200 1,25200
Materials

BG31330U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5  segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

1,000 0,81000 0,81000



Modificació parcial del projecte d´actualització de l´àmbit 1 de la segona fase del
projecte complementari als d´urbanització dels sectors industrials nord. Estacions de bombament

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,81000 0,81000

COST DIRECTE 2,06200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,06200

GG31340VP-48 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x4 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa
en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble
i material auxiliar necessari

Rend.: 23,356 2,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 21,00000 0,89913
A013U001 H Ajudant 1,000 18,52000 0,79294
A0112000 H Cap de colla 0,093 22,09000 0,08796

Subtotal: 1,78003 1,78003
Materials

BG31340U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x4 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

1,000 1,18000 1,18000

Subtotal: 1,18000 1,18000

COST DIRECTE 2,96003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,96003

GG31430VP-49 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa
en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble
i material auxiliar necessari

Rend.: 27,030 2,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,108 22,09000 0,08826
A0121000 H Oficial 1a 1,000 21,00000 0,77691
A013U001 H Ajudant 1,000 18,52000 0,68516

Subtotal: 1,55033 1,55033
Materials

BG31430U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

1,000 1,06000 1,06000
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Subtotal: 1,06000 1,06000

COST DIRECTE 2,61033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,61033

GG31450VP-50 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa
en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble
i material auxiliar necessari

Rend.: 20,909 4,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,104 22,09000 0,10987
A0121000 H Oficial 1a 1,000 21,00000 1,00435
A013U001 H Ajudant 1,000 18,52000 0,88574

Subtotal: 1,99996 1,99996
Materials

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

1,000 2,14000 2,14000

Subtotal: 2,14000 2,14000

COST DIRECTE 4,13996
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,13996

GG319684P-51 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

Rend.: 0,280 19,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 19,50000 3,48214
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 22,72000 4,05714

Subtotal: 7,53928 7,53928
Materials

BG319680 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020 11,42000 11,64840

Subtotal: 11,64840 11,64840
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11309

COST DIRECTE 19,30077
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,30077

GG3811M0P-52 m Conductor de coure nu d'1 x 50 mm2 de secció. Rend.: 1,000 4,59 €
COST DIRECTE 4,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GG613100P-53 u Caixa de polsadors, funció aturada d'emergència,
incloent un polsador de bolet diàmetre 40 mm
impulsional, marca Telemecanique referència
XAL-D1644 o similar equivalent.

Rend.: 1,000 32,31 €

COST DIRECTE 32,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GG624000P-54 u Commutador 16 A color blanc, en caixa d'encastar
per a 1 mòdul i placa mòdul estret, color blanc, marca
Eunea, sèrie Europoli, tipus 3003N-B, 3080 i 3070N-B
o similar equivalent. En muntatge encastat.

Rend.: 1,000 11,66 €

COST DIRECTE 11,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GG631500P-55 ut Caixa de presses de corrent tipus Cetac o similar
amb una pressa de 32A-III+T i dos preses de
16A-II+T amb interruptor diferencial i magnetotèrmics
individuals, totalment equipada. Subministrament,
montatge i cablejat.

Rend.: 1,000 316,44 €

COST DIRECTE 316,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GGD11700P-56 u Piqueta de connexió a terra d'acer amb recobriment
de zenc de 1.500 mm de longitud i 35 mm de
diàmetre, marca KLK referència 15ZN35 o similar
equivalent. Clavada a terra i connectada. Incloent
grapa de connexió tipus KR, KU ó KB i cargoleria
d'acer inoxidable.

Rend.: 1,000 106,28 €

COST DIRECTE 106,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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GGD12000P-57 u Caixa de seccionament de terres en polyester
reforçat amb fibra de vidre amb tapa transparent,
protecció IP 437, de dimensions 245 x 155 mm,
incloent 1 pont de connexió per a comprovació del
circuit de posta a terra amb embornament directe,
sense terminal, per a cables fins a 95 mm2 de secció,
marca Hazemeyer, referència HH CST 136282801 o
similar equivalent.

Rend.: 1,000 50,28 €

COST DIRECTE 50,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GGD16000P-58 ut Realització de soldadures aluminotèrmques per la
xarxa general de terres. Inclou motllo, cartutx i
pòlvolra

Rend.: 1,000 35,75 €

COST DIRECTE 35,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GGD17200P-59 u Connexions roscades a brides de canonades
metàliques, tràmex, bancades i qualsevol part
metàlica en general que pugui quedar sotmesa a
tensió, per tal de realitzar un terra equipotencial a tot
l'edifici. S'utilitzarà cable de coure un de 50 mm2 de
secció.

Rend.: 1,000 2.310,02 €

COST DIRECTE 2.310,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GGD17300P-60 u Terminals de pressió i petit material de posada a terra. Rend.: 1,000 660,01 €
COST DIRECTE 660,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GGLCS011P-61 u Ordinador sobre taula client amb microprocessador
Pentium IV 3.00 GHz de 32 bits, 1 Gb de DDR2
SDRAM amb 2 discs durs de 80 Gb, amb sistema
operatiu MICROSOF WINDOWS XP professional
servipack 2, comunicacions ethernet 1 Gbit, 7 ports
USB, amb monitor de 19 polsades LCD. Garantia 3
anys in situ, lector gravador DVD/CD. Inclou
subministrament, instal.lació i posta en marxa.

Rend.: 1,000 1.615,00 €

COST DIRECTE 1.615,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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GGLPS00P-62 PA Partida alçada d' abonament íntegre per la
configuració i programació del PLC i totes les seves
targetes, així com pels enllaços de comunicacions
amb altres dispositius i el Panel View.

Rend.: 1,000 3.160,06 €

COST DIRECTE 3.160,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GGLPS01P-63 PA Partida alçada d' abonament íntegre per la
configuració i programació del sistema SCADA de
control.

Rend.: 1,000 3.060,05 €

COST DIRECTE 3.060,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GGLPS04P-64 pa Configuració, programació i posada en marxa del
Centre de Control

Rend.: 1,000 4.960,15 €

COST DIRECTE 4.960,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GGLPS04AJP-65 pa Partida alçada a justificar pel control remot de sonda
de nivell a sobreixidor

Rend.: 1,000 3.000,00 €

COST DIRECTE 3.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GH11FL01P-66 u Lluminària fluorescent estanca, IP-66, equipada amb
dos tubs fluorescents de 58 W i reactància
electrònica, incloent elements de fixació i connexionat
necessaris. Marca Lledó model OD-8552 o similar
equivalent.

Rend.: 1,000 66,58 €

COST DIRECTE 66,58000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GH11FL02P-67 u Lluminària fluorescent estanca, IP-66, amb carcassa
de poliéster reforçat amb fibra de vidre i difusor de
policarbonat, totalment cablejada 2 pols més terra
amb cable de 2,5 mm2 de secció, equipada amb dos
tubs fluorescents de 36 W i reactància electrònica,
incloent elements de fixació i connexionat necessaris.
Marca Philips, model Pacific TCW-216/236 o similar
equivalent.

Rend.: 1,000 46,64 €

COST DIRECTE 46,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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GHB3PR05P-68 ut Lampara d'emergencia amb una autonomia de 2 h.
de 18 W.

Rend.: 1,000 385,00 €

COST DIRECTE 385,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GJM5U041P-69 u Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de
rang de mesura 0-6 kg/cm2, connexió inferior
roscada de 1/2'' a les impulsions de les bombes, amb
vàlvula d'aillament i purgador, muntat a la canonada
amb tots els accessoris necesaris instal.lats i provat.

Rend.: 1,000 172,99 €

COST DIRECTE 172,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GJMAU020P-70 u Suministrament i col.locació de mesurador de pressió
ENDRESS+HAUSER amb sensor piezoresistiu amb
emisió de senyal analògica 4-20 mA, compensació de
la temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 40
bar], per zona no classificada IP66 i junta tòrica FPM
Vitóne iclosos p.p de materials auxiliars
completament instal.lat i provat

Rend.: 1,000 551,56 €

COST DIRECTE 551,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GJMCU000P-71 u Suministrament i col.locació de mesurador de nivell
ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor hidrostàtic,
amb emisió de senyal analògica 4-20 mA,
compensació de la temperatura, per a un ventall de
mesures de 0 a 0.6 bar, incloent cable PE 10 m i
junta de sensor de Vitón, inclosos p.p de materials
auxiliars completament instal.lat i provat

Rend.: 1,000 612,56 €

COST DIRECTE 612,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GJMCU001P-72 u Suministrament i col.locació de mesurador de nivell
ENDRESS+HAUSER mitjançant ultrasons, amb
emisió de senyal analògica 4-20 mA, compensació de
la temperatura, per a un ventall de mesures de 8m
lliurament ajustable, connexió roscada 2'' G, inclosos
p.p de materials auxiliars completament instal.lat i
provat

Rend.: 1,000 979,28 €

COST DIRECTE 979,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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GP431001P-73 ml cable de coure VOV500V 1X2Xx1 mm2 de secció
apantallat. Instal·lat en rasa, tub o safata i inclou
subministrament, material de connexió, instal·lació i
etiquetatge.

Rend.: 1,000 2,11 €

COST DIRECTE 2,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GP431002P-74 ml cable de coure VOV500V 2X2Xx1 mm2 de secció
apantallat. Instal·lat en rasa, tub o safata i inclou
subministrament, material de connexió, instal·lació i
etiquetatge.

Rend.: 1,000 3,06 €

COST DIRECTE 3,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GP471110P-75 m Cable Belden per a comunicacions Modbus de 4 x 1
mm2 de secció, apantallat i armat.

Rend.: 1,000 5,57 €

COST DIRECTE 5,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GP50A003P-76 ut Stwich Ethernet de 5 ports per a comunicació
ethernet entre un màxim de 5 equips, alimentació a
24 Vcc, de Westermo o equivalent .

Rend.: 1,000 794,01 €

COST DIRECTE 794,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

GS5TU300P-77 U Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de
desmuntatge de simple brida i junta piramidal de dn
200 mm; pn 10, brides, virola interior i virola exterior
d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

Rend.: 0,965 370,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,750 21,00000 16,32124
A013U001 H Ajudant 0,750 18,52000 14,39378

Subtotal: 30,71502 30,71502
Maquinària

C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,750 37,14000 28,86528

Subtotal: 28,86528 28,86528
Materials

BNZ1U300 U Carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i
junta piramidal de dn 200 mm; pn 1,0 mpa, brides,
virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
amb tots els seus accesoris i complements per al seu

1,000 299,01000 299,01000
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muntatge, completament instal·lada i provada.
BNWMW300 U Part proporcional de junts i cargols per a carret de

desmuntatge de dn 300 mm; pn 10
1,000 12,21000 12,21000

Subtotal: 311,22000 311,22000

COST DIRECTE 370,80030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 370,80030

GS95U010P-78 U Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de
rang de mesura 0-1 kg/cm2, connexió inferior
roscada de 1/2'' a les impulsions de les bombes, amb
vàlvula d'aillament , muntat a la canonada amb tots
els accessoris necesaris, instal.lats i provat

Rend.: 0,791 98,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,1667 18,17000 3,82925
A0121000 H Oficial 1a 0,1667 21,00000 4,42566

Subtotal: 8,25491 8,25491
Materials

BN85X010 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dn 1´´1/2 i pn
25, d'acer inoxidable

1,000 35,59000 35,59000

BJM5U001 U Manómetre d'esfera de molla tubular tipus joucomatic
o equivalent, amb connexió inferior roscada de 1/2'' g
o npt, de mesura 0-1 kg/cm2

1,000 54,24000 54,24000

Subtotal: 89,83000 89,83000

COST DIRECTE 98,08491
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,08491

KDNZ500EP-79 U Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm,
col·locat amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 29,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,330 22,36000 7,37880

Subtotal: 7,37880 7,37880
Materials

BDNZ5000 U Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm 1,000 21,67000 21,67000

Subtotal: 21,67000 21,67000
Partides d'obra

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0077 80,89840 0,62292

Subtotal: 0,62292 0,62292
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11068

COST DIRECTE 29,78240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,78240

KQN2U00KP-80 M Escala de gat de prfv de 450 mm d'amplada, amb
suports transversals de 300 mm amb ancoratges
químics de pvc, cargols de pvc, del mur amb guarda
cos format per anelles de protecció de radi 375 mm
ancorades amb cargols de nylon, situat a 2200 mm
de la solera del dipòsit i recolzada sobre un dau de
formigó; 1 m d'escala de gat fixada a la coberta, a 10
cm de l'accés, en alumini , amb un ample de graó de
420 mm interior, laterals tubulars de 80*40*4 mm,
alçada entre graons de 300/350 mm i una zona de
descans intermitja

Rend.: 1,989 236,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 4,000 17,56000 35,31423
A0122000 H Oficial 1a paleta 4,000 22,36000 44,96732

Subtotal: 80,28155 80,28155
Maquinària

C1503500 H Camió grua de 5 t 4,000 46,97000 94,45953

Subtotal: 94,45953 94,45953
Materials

B065CV0A M3 Formigó ha-30/f/10/iv de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iv

0,060 82,20000 4,93200

BB4Z002 M Escala de gat en prfv de 450 mm d'amplada, amb
suports transversals de 300 mm amb ancoratges
químics de pvc, cargols de pvc, del mur amb guarda
cos format per protecció totalment tapada, llisa i
foradada.

1,000 51,53000 51,53000

Subtotal: 56,46200 56,46200
Partides d'obra

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,045 80,89840 3,64043

Subtotal: 3,64043 3,64043

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,20422

COST DIRECTE 236,04773
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,04773
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O1CEN150P-81 U Subministrament i col·locació de cabalímetre
electromagnètic dn 200
inclou materials necessaris per a instal·lació

Rend.: 1,007 1.466,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 18,17000 18,04369

Subtotal: 18,04369 18,04369
Materials

BM1EN150 U Cabalímetre electromagnètic siemens mag 5100w dn
200 pn 10 amb electrònica mag 5000 montatge
compacte

1,000 1.448,00000 1.448,00000

Subtotal: 1.448,00000 1.448,00000

COST DIRECTE 1.466,04369
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.466,04369

ODDZU100P-82 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

Rend.: 15,187 8,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,001 21,00000 1,38414
A0112000 H Cap de colla 0,150 22,09000 0,21818
A0150000 H Manobre especialista 1,001 18,17000 1,19761

Subtotal: 2,79993 2,79993
Materials

B071UC01 m3 Morter M-80 0,003 89,99000 0,26997
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de

polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
1,000 5,76000 5,76000

Subtotal: 6,02997 6,02997

COST DIRECTE 8,82990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,82990

OI14N082P-83 U Subministrament i col·locació de bomba submergible
dn 200, de 15,00 kw de potència, per un cabal de
337,5 m3/h s i alçada de 7,90 de ksb itur model krtk
200-318/154ueg-s o similar

Rend.: 0,100 9.292,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,400 22,09000 88,36000
A0121000 H Oficial 1a 0,800 21,00000 168,00000
A0150000 H Manobre especialista 1,200 18,17000 218,04000
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Subtotal: 474,40000 474,40000
Maquinària

C15018U0 H Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 37,65000 188,25000
C150GU10 H Grua autopropulsada de 12 t 0,250 52,17000 130,42500

Subtotal: 318,67500 318,67500
Materials

BO14N082 U Bomba submergible dn 200,  de 15,00 kw de
potència, per un cabal de 337,5 m3/h s i alçada de
7,90 de ksb itur model krtk 200-318/154ueg-s o similar

1,000 8.499,48000 8.499,48000

Subtotal: 8.499,48000 8.499,48000

COST DIRECTE 9.292,55500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.292,55500

OK1V1N001P-84 U Subministre i col·locació de clapeta antiretorn dn63
d'acer inox aisi 316l per a desguàs de arqueta de
vàlvules a pou de bombes

Rend.: 1,000 625,00 €

COST DIRECTE 625,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

OK1V1VC06P-85 U Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta
de fossa dúctil dn 200. unió mitjançant brides. pn 10.
distancia entre brides llarga (dn + 200 mm). segons a
les normes internacionals iso 7259 - 1988 i europea
une en 1074. pes 44 kg.

Rend.: 1,002 422,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 2,000 18,52000 36,96607
A0121000 H Oficial 1a 1,000 21,00000 20,95808
A0112000 H Cap de colla 0,200 22,09000 4,40918

Subtotal: 62,33333 62,33333
Maquinària

C150GU10 H Grua autopropulsada de 12 t 0,100 52,17000 5,20659
C15018U0 H Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 37,65000 3,75749

Subtotal: 8,96408 8,96408
Materials

BFV1C006 U Vàlvula de comporta de fossa dúctil dn 200. unió
mitjançant brides. pn 10. distancia entre brides llarga
(dn + 200 mm). segons a les normes internacionals
iso 7259 - 1988 i europea une en 1074. pes 44 kg.

1,000 351,65000 351,65000

Subtotal: 351,65000 351,65000
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COST DIRECTE 422,94741
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 422,94741

OK1V3PV01P-86 U Subministrament i col·locació de purga amb vàlvula
de tancament.dn 1''.pn 10/16.pes 4.5 kg.

Rend.: 1,002 181,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,200 22,09000 4,40918
A0121000 H Oficial 1a 1,000 21,00000 20,95808
A013U001 H Ajudant 2,000 18,52000 36,96607

Subtotal: 62,33333 62,33333
Maquinària

C150GU10 H Grua autopropulsada de 12 t 0,100 52,17000 5,20659
C15018U0 H Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 37,65000 3,75749

Subtotal: 8,96408 8,96408
Materials

BFV3PA01 U Purgues amb vàlvula de tancament.dn 1''.pn
10/16.pes 4.5 kg.

1,000 109,88000 109,88000

Subtotal: 109,88000 109,88000

COST DIRECTE 181,17741
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,17741

OK1V5B06P-87 U Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció
de bola dn 200 pn 10

Rend.: 1,002 450,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0160000 H Peó 1,000 17,86000 17,82435
A0112000 H Cap de colla 0,200 22,09000 4,40918
A0121000 H Oficial 1a 1,000 21,00000 20,95808
A013U001 H Ajudant 1,000 18,52000 18,48303

Subtotal: 61,67464 61,67464
Maquinària

C150U004 H Furgoneta de 3500 kg 0,200 7,46000 1,48902

Subtotal: 1,48902 1,48902
Materials

BFV5VB06 U Vàlvula de retenció de bola dn 200 pn 10
cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb
recobriment nbr.
d 285 longitud 400
pes 50 kg

1,000 387,12000 387,12000
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Subtotal: 387,12000 387,12000

COST DIRECTE 450,28366
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 450,28366

PNA90704P-88 U Suministrament i instal·lació de sistema de
alimentació ininterrumpida de 1500VA 220/220 V amb
30 min d'autonomia, tecnologia ''On line'', Marca:
Merlin Gerin, tipus Extremi 2000 o similar equivalent.

Rend.: 1,000 2.955,00 €

COST DIRECTE 2.955,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PPALU001P-89 pa Partida alçada d'abonament íntegre de legalitzacions
de totes les instal·lacions de l'obra, inclosos
projectes, drets de visat, taxes, inspeccions per a
organismes homologats, tramitacions davant indústria
i totes les gestions necessàries

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

QC00001P-90 U Proves i assaigos per control de qualitat de material i
porta en servei de les instal.lacions d'abastament
d'aigua i sanejament, a justificar.

Rend.: 1,000 10.466,46 €

COST DIRECTE 10.466,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

R0300017P-91 M3 M3. terraplenat amb grava 20/50, incloent el seu
transport, preparació de la base de terraplenat,
selecció del material, estesa i compactació.

Rend.: 1,000 37,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,100 21,00000 2,10000

Subtotal: 2,10000 2,10000
Maquinària

C13350A0 H Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,030 55,59000 1,66770
C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117

kw
0,083 51,94000 4,31102

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,004 40,03000 0,16012
C1331100 H Motoanivelladora petita 0,020 53,50000 1,07000

Subtotal: 7,20884 7,20884
Materials

B0G25000 M3 M3. grava de 20 a 50 mm per construcció,
seleccionat de pedrera.

1,000 28,50000 28,50000
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projecte complementari als d´urbanització dels sectors industrials nord. Estacions de bombament

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

B0111000 M3 Aigua 0,050 0,97000 0,04850

Subtotal: 28,54850 28,54850

COST DIRECTE 37,85734
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,85734

R6100006P-92 U U. Subministre i col.locació de trapa de planxa d'acer
galvanitzada, gofrada i plegada de 3mm de gruix, de
dimensions 0,80 x0,50 m2. Inclós bastiment, puny,
agafadors, tornilleria i part proporcional de peces
especials.

Rend.: 1,000 520,83 €

COST DIRECTE 520,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

SNJ0005P-93 U Estació de sobreelevació i impulsió a instal.lar annexa
al pou 24, en inici col.lector general camí de la
ginesta. a dimensionar en funció de cabals aportats.
totalment acabada i equipada amb equips de
bombeig. escomesa elèctrica existent des de ct
sector industrial mas reixac, executada en 2º fase
d'obra. a justificar.

Rend.: 1,000 18.500,00 €

COST DIRECTE 18.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPA10020P-94 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'un 4% de
l'import de les obres

Rend.: 1,000 3.975,00 €

COST DIRECTE 3.975,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL



Modificació parcial del projecte d´actualització de l´àmbit 1 de la segona fase del
projecte complementari als d´urbanització dels sectors industrials nord. Estacions de bombament

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41

PARTIDES ALÇADES

PA0000001 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i
salut durant l'execució de les obres. aquesta partida
no pot ser modificada ni a la alça ni a la baixa en fase
de licitació de l'obra.

Rend.: 1,000 4.586,46 €

COST DIRECTE 4.586,46000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PA000PC01 M Partida alçada a justificar per drets escomesa endesa Rend.: 1,000 10.000,00 €
COST DIRECTE 10.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PA000PC03 M Partida alçada a justificar per obra civil associada a
connexió elèctrica

Rend.: 1,000 10.000,00 €

COST DIRECTE 10.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PA000VV01 Pa Annex 1. Annex al projecte de sanejament dels
sectors Industrials Nord per a la definició tècnica del
contingut de la partida 09 del capítol 05

Rend.: 1,000 -25.998,64 €

COST DIRECTE -25.998,64000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 2.355,00 €

COST DIRECTE 2.355,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPA000VV pa Partida alçada a justificar per connexió xarxa residual Rend.: 1,000 4.500,00 €
COST DIRECTE 4.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

XPA10010 pa Partida alçada a justificar pel Pla de Control de
Qualitat del materials col·locats a l'obra definits per la
Direcció de les Obres

Rend.: 1,000 1.375,00 €

COST DIRECTE 1.375,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Aplicant els preus unitaris, que figuren en  el quadre de Preus, als amidaments resultants i tenint 

en compte les Partides Alçades s’obté el pressupost d’execució material (PEM) de               

TRES-CENTS SETANTA MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS  AMB SETANTA-DOS 

CÈNTIMS (370.237,72 Euros).  

Incrementant el valor anterior amb els percentatges corresponents a Despeses Generals (13%) i 

Benefici Industrial (6%), s’obté un pressupost abans d’aplicar l’IVA de QUATRE-CENTS 

QUARANTA MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS 

(440.582,89 Euros). 

El present pressupost per al contracte amb IVA (21%) ascendeix a CINC-CENTS           

TRENTA-TRES MIL CENT-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (533.105,29 Euros).  

 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 370.237,72
  
6 % DESPESES GENERALS 22.214,26
13 % BENEFICI INDUSTRIAL 48.130,90
  
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 440.582,89
  
21 % IVA  92.522,41
  
PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 533.105,29
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B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
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 pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

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 7-234):  >= 5 

Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 

Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 

- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 

- En la resta de casos:  <= 1 g/l 

Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 

- Formigó pretesat:  <= 1 g/l 

- Formigó armat:  <= 3 g/l 

- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 

Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 

Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 

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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros 

resistentes de Fábrica de Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo 2007). 
 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0312020,B0310020. 
 
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 provenints d’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 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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 argiles, margues o altres materials estranys. 

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

Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

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

Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 

Partícules toves (UNE 7-134):  0% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la 

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 83-124 EXP) 

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

- Formigó pretensat: <= 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 7-136): 

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

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

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

- Granulat gruixut: 

     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 

     - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% 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% 
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en pes 

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

- Per a obras en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 75 

- Resta de casos: >= 80 

Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 

Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

- Granulat gruixut: 

     - Granulat arrodonit:  <= 1% 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: <= 15% en 

pes 

Valor blau de metilè(UNE 83-130): 

- 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. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la DF en el que hi 

han de constar, com a mínim, les dades següents: 

- Nom del subministrador 

- Número de sèrie del full de subministrament 

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

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Tipus de granulat 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Denominació del granulat(d/D) 

- Identificació del lloc de subministrament 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros 

resistentes de Fábrica de Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo 2007). 

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

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

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03D -  TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03DU005. 
 
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 103-204):  < 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 103-502): 

- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
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TERRA ADEQUADA: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 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 103-103):  < 40 

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

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

Índex CBR (UNE 103-502): 

- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

TERRA TOLERABLE: 

Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-101): 

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

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

Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 2% 

Contingut guix (NLT 115):  < 5% 

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

Límit líquid (UNE 103-103):  < 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 103-502):  >= 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 de l'element 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. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B04 -  PEDRES PER A FONAMENTS I MURS 
 
B044 -  PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0441800. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bloc de pedra natural, de forma irregular, per a la construcció d'esculleres.  

S'han considerat els tipus següents:  
- De pedra granítica  
- De pedra calcària  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La roca ha de provenir de la pròpia excavació o de préstecs. Ha de tenir la superfície rugosa i no s'han d'admetre les pedres 
arrodonides.  
Ha de ser sana, de constitució homogènia i gra uniforme.  
No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques.  
Ha de ser compacta, sense alteracions apreciables i estable químicament davant de l'acció dels agents externs, en particular 
davant de l'aigua.  
En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les arestes vives.  
Les dimensions han de ser les adequades al lloc d'utilització d'acord amb la DT i les indicacions de la DF.  
El pes mínim de cada bloc ha de ser fixat per la DT o la DF. Per a l'escollera sense classificar és de 0,5 kg.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
El contingut de partícules amb forma inadequada ha de ser inferior al 30 %. En cas de superar-se aquest valor, només s'ha de 
poder utilitzar si es fa un estudi especial per a garantir un comportament correcte. Les partícules de forma inadequada són 
aquelles que compleixen: (L+G)/2  >=  3 E, on: L = longitud (separació màxima entre dos plànols paral·lels tangents a la 
partícula), G = espessor (diàmetre del forat circular mínim per on pugui passar la partícula), E = ample (separació mínima entre 
dos plànols paral·lels tangents a la partícula). 
Els valors de L, G i E es poden determinar de forma aproximada i no han de ser mesurats necessàriament en tres direccions 
perpendiculars.  
Estabilitat: Assaig immersió en aigua 24 h (NLT 255):  
- Fissures:  Sense fissures 
- Pèrdua de pes:  <= 2%  
Característiques fonamentals:  
- Densitat aparent seca:  >= 2500 kg/m3  
- Absorció d'aigua (UNE 83134):  <= 2%  
- Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2):  < 50  
- Contingut d'ió sulfat (UNE 7245):  < 12%  
- Coeficient de dilatació tèrmica (C):  0,000006 <= C <= 0,000012 mm °C 
- Mòdul d'elasticitat:  entre 100000 i 500000 kg/cm2 
- Porositat aparent:  <= 0.4% 
- Duresa Mohs:  >= 6.5  
El pes de les pedres col·locades ha de ser de com a mínim 10 kg, i de 200 kg com a màxim. El percentatge de pedres amb un 
pes inferior a 100 kg no pot sobrepassar el 25 % del total.  
PEDRA GRANÍTICA:  
Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldspat i mica.  
Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme.  
No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldspats característics.  
No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm.  
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 120 N/mm2  
PEDRA CALCÀRIA:  
Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic.  
No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les.  
No han de ser bituminoses.  
No han de tenir argiles en excés.  
Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids.  
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin fragmentacions.  
Si existeixen diferents tipus de pedra a  l'obra, el subministrament i emmagatzematge s'ha de fer individualitzat per a cada tipus 
de bloc.  
 
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).  
* 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 (PG-3).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Recepció del informe de la pedrera a utilitzar, amb les següents dades:  

- Classificació geològica.  
- Densitat aparent seca.  
- Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2).  
- Estudi de la morfologia.  
- Prova d'absorció en aigua dolça o salada (UNE 83134).  
- Resistència a l'acció dels sulfats.  

- Cada 2.000 t de pedra utilitzada, i sempre que hi hagi un canvi de front d'explotació, s'han de fer els següents assaigs:  
- Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2).  
- Absorció (UNE-EN 1925).  
- Determinació del pes específic (UNE-EN 1936).  

- S'ha de fer com a mínim una vegada, els següents assaigs:  
- Densitat aparent seca.  
- Resistència a l'acció dels sulfats magnèsic i sòdic (cas d'esculleres en contacte amb aigua) (UNE-EN 1367-2).  

- Inspecció de la pedrera, un cop al mes com a mínim, per a comprovar la continuïtat dels fronts de treball.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'autoritzar l'inici dels treballs sense que el contractista hagi presentat l'informe de la pedrera.  
Si el material o la pedrera no compleixen totes les especificacions, no s'ha d'autoritzar el seu ús.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
 
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-03 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 

- 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): 

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. 

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  │ 

│ 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. 
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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/R): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

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). 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de la norma UNE 80310. 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Ciments 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. 
El subministrador ha d’aportar 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+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus 

components. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de subministrament 

- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Designació i denominació del ciment 

- Referència de la comanda 

- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 

- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 

- Restriccions d'utilització 

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 

- Dates de producció i d’ensacat del ciment 

- Pes net 

- Designació i denominació del ciment 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Restriccions d'utilització 

- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació 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 

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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 

UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053 -  CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
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. 
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S'han considerat els tipus següents: 

- Calç amarada en pasta CL 90 

- Calç aèria CL 90 

- Cal hidràulica natural NHL 2 

- Cal hidràulica natural NHL 3,5 

- Cal hidràulica natural NHL 5 

CAL 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% 

CAL 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 la 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: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques. 
El subministrador ha d’aportar 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 2: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme 
d’inspecció 

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 cal segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 

- 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: 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 de l'element 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. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055 -  LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055U024. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

 

 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. 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 
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 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. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la. 

 

 Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142):  <= 0,10% 

 

 Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR:  >= 60% 

 

 Càrrega de partícules (NLT 194):  Negativa 

 

 Assaig amb el residu de destil·lació: 

 

 Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 

 Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 

 

 Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│CARACTERÍSTIQUES │            TIPUS EMULSIÓ                    │ 

│                 │─────────────────────────────────────────────│ 
│                 │EAR 1 │EAR 2 │ EAM  │EAL 1 │EAL 2 │  EAI     │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────────│ 
│Viscositat       │      │      │      │      │      │          │ 

│Saybolt (NLT 134)│      │      │      │      │      │          │ 
│UNIVERSAL a 25°C │  -   │  -   │  -   │  -   │ -    │   -      │ 

│FUROL a 25°C     │<=50s │>=50s │>=40s │<=100s│<=50s │ <=50s    │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────────│ 

│Contingut d'aigua│      │      │      │      │      │          │ 
│(NLT 137)        │<=40% │<=35% │<=40% │<=45% │<=40% │ <=50%    │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────────│ 
│Betum asfàltic   │      │      │      │      │      │          │ 
│residual         │      │      │      │      │      │          │ 

│(NLT 139)        │>=60% │>=65% │>=57% │>=55% │>=60% │ >=40%    │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────────│ 

│Fluidificant per │      │      │      │      │      │          │ 
│destilació       │      │      │      │      │      │          │ 

│(NLT 139)        │ 0%   │ 0%   │<=10% │ <=8% │ <=1% │ 5<=F<=15%│ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────────│ 

│Sedimentació a 7 │      │      │      │      │      │          │ 
│dies (NLT 140)   │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │  <=10%   │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────────│ 
│ASSAIGS AMB EL   │      │      │      │      │      │          │ 

│RESIDU DE DESTI- │130<= │130<= │130<= │130<= │130<= │200<=     │ 
│LACIÓ:           │      │      │      │      │      │          │ 

│Penetració (P)   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=       │ 
│(NLT 124)        │      │      │      │      │      │          │ 

│0,1 mm           │200   │200   │250   │200   │200   │300       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2: 

 

 Barreja amb ciment (NLT 144):  <= 2% 

 

 En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la DF previa comprovació de la seva 

idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 

 

 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. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la. 

 

 Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142):  <= 0,10% 

 

 Càrrega de partícules (NLT 141):  Positiva 

 

 Assaig amb el residu de destil·lació: 

 

 Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 

 Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 

 

 Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│CARACTERÍSTIQUES │              TIPUS EMULSIÓ                    │ 

│                 │───────────────────────────────────────────────│ 
│                 │ECR 1 │ECR 2 │ECR 3 │ ECM │ECL 1 │ECL 2│ECI    │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│───────│ 
│Viscositat       │      │      │      │     │      │     │       │ 

│Saybolt (NLT 138)│      │      │      │     │      │     │       │ 
│UNIVERSAL a 25°C │  -   │  -   │  -   │  -  │  -   │  -  │ -     │ 

│FUROL 25°C       │<=50s │  -   │  -   │  -  │<=100s│<=50s│<=50s  │ 
│FUROL 50°C       │  -   │>=20s │>=40s │>=20s│  -   │  -  │ -     │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│───────│ 
│Contingut d'aigua│      │      │      │     │      │     │       │ 

│(NLT 137)        │<=43% │<=37% │<=32% │<=35%│ <=45%│<=40%│<=50%  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│───────│ 

│Betum asfàltic   │      │      │      │     │      │     │       │ 
│residual         │      │      │      │     │      │     │       │ 

│(NLT 139)        │>=57% │>=63% │>=67% │>=59%│>=55% │>=60%│>=40%  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│───────│ 

│Fluidificant per │      │      │      │     │      │     │10<=F  │ 
│destilació       │      │      │      │     │      │     │       │ 

│(NLT 139)        │<=5%  │<=5%  │<=2%  │<=12%│ <=10%│  1% │<=20%  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│───────│ 

│Sedimentació a 7 │      │      │      │     │      │     │       │ 
│dies (NLT 140)   │<=5%  │<=5%  │<=5%  │<=5% │<=5%  │<=10%│<=10%  │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│───────│ 
│ASSAIG AMB EL    │      │      │      │     │      │     │       │ 

│RESIDU DE DESTI- │130<= │130<= │130<= │130<=│130<= │130<=│200<=  │ 
│LACIÓ:           │      │      │      │     │      │     │       │ 

│Penetració (P)   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=  │ P<=  │ P<= │  P<=  │ 
│(NLT 124)        │      │      │      │     │      │     │       │ 

│0,1 mm           │200   │200   │200   │250  │ 200  │ 200 │  300  │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
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 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. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la. 

 

 Característiques de l'emulsió: 

 

 Densitat relativa a 25°C:  0,98 - 1,10 g/cm3 

 Contingut d'aigua:  40 - 55% 

 

 Residu de destil·lació en pes:  45 - 60% 

 

 Contingut de cendres:  5 - 30% 

 

 Enduriment:  <= 24h 

 

 Característiques del residu sec: 

 

 Escalfament a 100°C: No hi haurà guerxaments, degoteig ni formació de bombolles 

 Flexibilitat a 0°C: No hi haurà clivellaments, escates ni pèrdua d'adhesivitat 

 Assaig enfront de la flama directa: S'ha de carbonitzar sense fluir 

 Resistència a l'aigua: No s'han de formar bombolles ni reemulsificació 

 

 Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE 104-281. 

 

BETUM ASFÀLTIC: 

 

 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. 

 

 Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 

 

 Solubilitat (NLT 130):  >= 99,5% 

 

 Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2% 

 

 Característiques físiques del betum original: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      CARACTERÍSTIQUES DEL      │       TIPUS BETUM       │ 

│                                │─────────────────────────│ 
│         BETUM ORIGINAL         │  B 60/70   │  B 80/100  │ 

│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Penetració (25°C, 100 g, 5 sg) │  >= 6 mm   │  >= 8 mm   │ 

│ (NLT 124)                      │  <= 7 mm   │  <= 10 mm  │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 

│ Punt de reblaniment (A i B)    │  >= 48°C   │  >= 45°C   │ 
│ (NLT 125)                      │  <= 57°C   │  <= 53°C   │ 

│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Punt de fragilitat Fraass      │            │            │ 

│ (NLT 182)                      │  <= -8°C   │ <= -10°C   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 

│ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   │            │            │ 
│ (NLT 126)                      │  >= 90 cm  │ >= 100 cm  │ 

│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Punt d'inflamació v/a          │            │            │ 

│ (NLT 127)                      │  >= 235°C  │ >= 235°C   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 

│ Densitat relativa 25°C/25°C    │            │            │ 
│ (NLT 122)                      │     1      │    1       │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

 Característiques físiques del residu de pel·lícula fina: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      CARACTERÍSTIQUES DEL      │       TIPUS BETUM       │ 

│      RESIDU DE PEL·LÍCULA      │─────────────────────────│ 
│             FINA               │  B 60/70   │  B 80/100  │ 

│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Variació de massa              │            │            │ 

│ (NLT 185)                      │  <= 0,8%   │  <= 1,0%   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 

│ Penetració (25°C, 100 g, 5 s)  │            │            │ 
│ % penetr. orig. (NLT 124)      │  >= 50%    │  >= 45%    │ 

│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Augment del punt de reblaniment│            │            │ 
│ (A i B) (NLT 125)              │  <= 9°C    │ <= 10°C    │ 

│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   │            │            │ 

│ (NLT 126)                      │  >= 50 cm  │ >= 75 cm   │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

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): 
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     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 cm 

     - 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 massa (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 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 

 

Subministrament:  

 

 En bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S'indicarà el producte que contenen. 
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Emmagatzematge:  

 

 En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis mesos amb l'envàs tancat 

hermèticament. 

 

EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O 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 

 

 kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 

 

 NBE-QB-1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la edificación 

NBE-QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos. 

 

 UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones asfálticas. 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA O ANIÒNICA, BETUM O QUITRÀ: 

 

 *PG 3/75 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 MOD 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 MOD 1 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 MOD 3 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. 

 

 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064500C,B064300C. 
 
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. 

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 pretensat 

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 pretensat 

- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: 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 en la designació, les garanties i les dades que el 

subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre 

tipus, excepte el fum de sílice. 

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 sílice 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 sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha 

de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a 

nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 

- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 

- 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 80303-3) 

Classe del ciment:  32,5 N 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, 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 pretensat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, 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 kg/m3 

- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 

- Formigó pretensat:  <= 0,60 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

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

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

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

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

- Consistència fluida:  ± 2 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 és pot emmagatzemar. 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Data de lliurament 

- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 

- Especificacions del formigó: 

    - Resistència característica 

    - Formigons designats per propietats: 

         - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 

         - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

    - Formigons designats per dosificació: 

          - Contingut de ciment per m3 

          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 

    - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

    - Tipus, classe i marca del ciment 

    - Grandària màxima del granulat 

    - Consistència 

    - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

    - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B071UC01,B0710150. 
 
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 sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 

- Morter d'anivellament 

- 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 cimentos (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 CIMENTOS (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 (antes de las 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 de 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 fundamentals: 

- 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 fundamentals: 

- 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: 

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 SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS: 

El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment pòrtland i additiu plastificant per a barrejar 

amb aigua, formant una pasta apta per a construir parets de maons. 

Resistència a la compressió al cap de 28 dies:  >= 80 kg/cm2 

Consistència (assentament al con d'Abrams):  17 cm 

Percentatge de fins a la mescla seca (P):  20% <= P <= 10% 

Toleràncies: 

- Consistència (assentament al con d'Abrams):  ± 20 mm 

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 :  500 - 600 kp/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, assajats 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) 
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     - 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 
 

CONDICIONS GENERALS: 

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 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
El subministrador ha d’aportar 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 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el 
laboratori notificat 

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 

MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha d’aportar 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: 

Morters dissenyats: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme 
d’inspecció 

Morters prescrits: 
- Sistema 4: Declaració CE 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 

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 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIU PLASTIFICANT UTILITZAT PER A PARETS DE MAONS: 

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros 

resistentes de Fábrica de Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo 2007). 

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. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B071 -  MORTEROS CON ADITIVOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B071UC01,B0710150. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Mezcla de uno o más conglomerantes con áridos escogidos y aditivos especiales.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Mortero adhesivo  
- Mortero sintético de resinas epoxi  
- Mortero refractario  
- Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras  
- Mortero de albañileria  
El mortero de nivelación es una mezcla de áridos finos, cemento y aditivos orgánicos, que al añadirle agua forma una pasta 
fluida para extender sobre suelos existentes y hacer una capa de 2 a 5 mm de espesor de superficie plana y horizontal con 
acabado poroso.  
El mortero refractario es un mortero de tierras refractarias y aglomerante específico para resistir altas temperaturas, utilizado 
para la colocación de ladrillos refractarios en hornos, hogares, etc.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
No tendrá grumos ni principios de aglomeración.  
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ADHESIVO PARA BALDOSAS CERÁMICAS:  
Mezcla de conglomerantes cargas minerales y aditivos orgánicos que dan como resultado una pasta apta para fijar 
revestimientos cerámicos en suelos y paredes situados en exterior o interior.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Adhesivo cementoso (C): Mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos, que han de 

mezclarse con agua justo antes de su uso. 
- Adhesivo en dispersión (D): Mezcla de conglomerante orgánico en forma de polímero en dispersión acuosa, aditivos 

orgánicos y cargas minerales, que se presenta lista para su uso. 
- Adhesivo de resinas reactivas (R): Mezcla de resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales cuyo endurecimiento 

resulta de una reacción química, puede presentarse en forma de uno o más componentes.  
Se han considerado las siguientes clases en función de las características adicionales:  
- 1: Normal 
- 2. Mejorado (cumple los requisitos para las características adicionales) 
- F: Fraguado rápido 
- T: Con deslizamiento reducido 
- E: Con tiempo abierto prolongado (solo para adhesivos cementosos mejorados y adhesivos en dispersión mejorados).  
  
ADHESIVO CEMENTOSO (C):  
Características de los adhesivos de fraguado normal:  
- Adherencia inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherencia después de envejecimiento con calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después de >= 20 min)  
Los adhesivos de fraguado rápido, cumplirán, además:  
- Adherencia inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h) 
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después de >= 10 min)  
Características especiales:  
- Deslizamiento (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Características adicionales:  
- Alta adherencia inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherencia después de envejecimiento con calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherencia inicial después de ciclos de hielo-deshielo (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Tiempo abierto ampliado: adherencia (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después  de 30 min)  
  
ADHESIVOS EN DISPERSIÓN (D):  
Características fundamentales:  
- Adherencia inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherencia después de envejecimiento con calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después de al menos 20 min)  
Características especiales:  
- Deslizamiento (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Características adicionales:  
- Adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherencia a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Tiempo abierto ampliado: adherencia (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después  de 30 min)  
  
ADHESIVOS DE RESINAS REACTIVAS (R):  
Características fundamentales:  
- Adherencia inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (después de >= 20 min)  
Características especiales:  
- Deslizamiento (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Características adicionales:  
- Adherencia después del choque térmico (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
  
MORTERO SINTETICO DE RESINAS EPOXI:  
El mortero sintético de resinas epoxi es un mortero obtenido a partir de una mezcla de áridos inertes y de una formulación epoxi 
en forma de dos componentes básicos: una resina y un endurecedor.  
La formulación de la epoxi será determinada por el uso al que se destine el mortero y la temperatura ambiente y superficial del 
lugar donde se coloque. Esta formulación será aprobada por la DF.  
Tamaño máximo del árido:  <= 1/3 del espesor medio de la capa de mortero 
Tamaño mínimo del árido:  >= 0,16 mm 
Proporción árido/resina (en peso) (Q):  3 <= Q <= 7  
  
MORTERO POLIMERICO:  

El mortero polimérico es un producto a base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y fibras de poliamida, de alta 
resistencia mecánica, que se utiliza para la reparación y regularización de elementos de hormigón.  
Granulometría:  0 - 2 mm  
Resistencia a compresión a 28 días :  5 - 6 kN/m2  
Resistencia a flexotracción a 28 días :  90 - 120 kg/m2  
  
MORTERO DE ALBAÑILERIA:  
Mezcla compuesta de uno o varios conglomerantes inorgánicos, áridos, agua y adiciones o aditivos (en su caso), para su uso en 
fábricas de albañilería (fachadas, muros pilares, tabiques) como material de rejuntado y trabazón.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Mortero para uso corriente (G), sin características especiales  
- Mortero para juntas y capas finas (T): Mortero diseñado con un tamaño máximo de árido menor e igual al valor que figura 

especificado  
- Mortero para albañilería ligero (L): Mortero diseñado cuya densidad (endurecido y seco), es inferior o igual al valor que figura 

especificado.  
La clase del mortero se define por la letra M seguida del valor de la Resistencia a compresión mínima declarada por el 
fabricante en N/mm2. 
En el caso de morteros prescritos, el fabricante declarará la proporción de todos los componentes de la mezcla, en volumen o 
en peso.  
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayadas según la norma 
correspondiente:  
- Características de los morteros frescos:  

- Tiempo de utilización (EN 1015-9) 
- Contenido en iones cloruro (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
- Contenido en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si se han utilizado áridos porosos  

- Características de los morteros endurecidos:  
- Resistencia a compresión (EN 1015-11) 
- Resistencia de unión (adhesión) (EN 1052-3)  
- Absorción de agua (EN 1015-18) 
- Permeabilidad al vapor de agua (EN 1745) 
- Densidad (mortero endurecido en estado seco) (EN 1015-10) 
- Conductividad térmica (EN 1745) 
- Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo) (se evaluará según las disposiciones válidas)  

- Características adicionales para los morteros ligeros:  
- Densidad (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  

- Características adicionales para los morteros para juntas y capas finas:  
- Tamaño del árido (EN 1015-1): <= 2 mm 
- Tiempo abierto o tiempo de corrección (EN 1015-9)  

- Reacción frente al fuego:  
- Material con contenido de materia orgánica <= 1,0%:  Clase A1 
- Material con contenido de materia orgánica > 1,0%:  Clase según UNE-EN 13501-1  

 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: en envases cerrados herméticamente.  
Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el suelo y protegido de la intemperie, de 
manera que no se alteren sus condiciones iniciales.  
Tiempo máximo de almacenamiento:  
- Mortero adhesivo:  1 año  
- Mortero con resinas sintéticas o mortero polimérico:  6 meses  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
ADHESIVO PARA BALDOSAS CERÁMICAS:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
  
MORTERO DE ALBAÑILERIA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.  
  
MORTERO SECO, NIVELACIÓN, REFRACTARIO, POLIMÉRICO O DE RESINAS:  
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
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CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, 
según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
- Productos para usos para la construcción:  
     - Sistema 3: Declaración de Prestaciones  
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:  
- Nombre del producto 
- Marca del fabricante y lugar de origen 
- Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenamiento  
- Referencia a la norma UNE-EN 12004 
- Tipo de adhesivo, designado según el apartado 6 de la norma UNE-EN 12004  
- Marca CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de 

julio  
- Instrucciones de uso:  

- Proporciones de mezcla 
- Tiempo de maduración: intervalo de tiempo desde el momento de elaborar la mezcla hasta el momento en que esta lista 

para su uso 
- Vida útil: intervalo de tiempo máximo en que el material puede ser utilizado después de elaborar la mezcla 
- Modo de aplicación 
- Tiempo abierto 
- Tiempo que ha de transcurrir hasta el rejuntado y permitir la circulación 
- Ámbito de aplicación  
  

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN MORTERO DE ALBAÑILERÍA:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, 
según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
- Productos para muros, pilares y particiones (morteros diseñados*). * Mortero cuya composición y sistema de fabricación se 
han elegido por el fabricante con el fin de obtener las propiedades especificadas (concepto de prestación):  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones 
 - Productos para muros, pilares y particiones (morteros prescritos*). * Mortero que se fabrica en unas proporciones 
predeterminadas y cuyas propiedades dependen de las proporciones de los componentes que se han declarado (concepto de 
receta):  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:  
- Referencia a la norma UNE-EN 998-2 
- Nombre del fabricante 
- Código o fecha de fabricación 
- Tipo de mortero 
- Tiempo de utilización 
- Contenido en cloruros 
- Contenido en aire 
- Proporción de los componentes (morteros prescritos) 
- Resistencia a compresión o clase de resistencia a compresión 
- Resistencia de unión (adhesión) 
- Absorción de agua 
- Permeabilidad al vapor de agua 
- Densidad 
- Conductividad térmica 
- Durabilidad 
- Tamaño máximo del árido 
- Tiempo abierto o tiempo de corrección 
- Reacción frente al fuego  
- Marca CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de 

julio  
  
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN MORTERO SECO, NIVELACIÓN, 
REFRACTARIO, POLIMÉRICO O DE RESINAS:  
En el envase figurarán los datos siguientes:  
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Instrucciones de utilización 
- Composición y características del mortero  
  
OPERACIONES DE CONTROL EN MORTERO DE ALBAÑILERIA:  
Inspección visual de las condiciones de suministro y recepción del certificado de calidad del fabricante, según las exigencias del 
pliego de condiciones.  
Antes del inicio de la obra, y con frecuencia semanal durante su ejecución, se comprobará la consistencia del mortero mediante 
el método establecido en la UNE EN 1015-4, y se preparará una serie de 3 probetas prismáticas de 4x4x16 cm con el fin de 
obtener la resistencia a compresión (UNE-EN 1015-11).  

  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN MORTEROS DE ALBAÑILERIA:  
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y las indicaciones de la UNE-EN 1015-11.  
  
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN MORTEROS DE 
ALBAÑILERIA:  
No se podrán utilizar en la obra morteros sin el correspondiente certificado de garantía del fabricante, de acuerdo a las 
condiciones exigidas.  
El valor de resistencia a compresión obtenido debe corresponder al de las especificaciones de proyecto:  
- Si resulta superior al 90% de la de proyecto, se aceptará el lote. 
- Si resulta inferior al 90% se encargará un cálculo estructural que determine el coeficiente de seguridad del elemento 

correspondiente. Se aceptará el lote si este coeficiente no es inferior al 90% del previsto en el proyecto.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A1 -  FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A142U0,B0A1P4200. 
 
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 acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 

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 la 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 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 

- 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 de l'element 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). 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A3 -  CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
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 de l'element 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. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2U002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 

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 barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 

Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les excepcions 

següents: 

- Malles electrosoldades 

- Armadures bàsiques electrosoldades 

En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes 

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 

36-065. 

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer (geometria del 

corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 

Mides nominals: 
┌────────────────────────────────────────┐ 

│Diàmetre  │ Àrea de la secció │  Massa  │ 



 

Modificació parcial del projecte d’actualització de l’àmbit 1 de la segona fase del projecte complementari als d’urbanització dels sectors industrials nord. Estacions de bombament                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

 Pàgina:  17 
 

│nominal e │  transversal  S   │         │ 
│  (mm)    │      (mm2)        │ (kg/m)  │ 

│──────────│───────────────────│─────────│ 
│    6     │       28,3        │  0,222  │ 
│    8     │       50,3        │  0,395  │ 
│   10     │       78,5        │  0,617  │ 
│   12     │       113         │  0,888  │ 
│   14     │       154         │  1,21   │ 
│   16     │       201         │  1,58   │ 
│   20     │       314         │  2,47   │ 
│   25     │       491         │  3,85   │ 
│   32     │       804         │  6,31   │ 
│   40     │      1260         │  9,86   │ 

└────────────────────────────────────────┘ 

Característiques mecàniques de les barres: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Designació│Classe acer│ Lím.elàstic │ Càrrega │Allargament │ Relació │ 
│          │           │ fy (N/mm2)  │unitaria │de rotura   │ fs/fy   │ 

│          │           │             │de rotura│(sobre base │         │ 
│          │           │             │fs(N/mm2)│de 5        │         │ 
│          │           │             │         │diàmetres   │         │ 

│──────────│───────────│─────────────│─────────│────────────│─────────│ 
│ B 400 S  │ Soldable  │  >= 400     │ >= 440  │  >= 14%    │ >= 1,05 │ 
│ B 500 S  │ Soldable  │  >= 500     │ >= 550  │  >= 12%    │ >= 1,05 │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Designació│Lím.elàstic│Resist.  │Relació   │Allarg.de  │Allarg.│Relació│ 
│          │ Re (MPa)  │a la     │Re-real/  │rotura     │total  │Rm/Re  │ 
│          │           │tracció  │Re-nominal│(s/base de │càrrega│       │ 

│          │           │Rm (MPa) │          │5 diàmetres│màxima │       │ 
│──────────│───────────│─────────│──────────│───────────│───────│───────│ 

│ B 400 SD │  >= 400   │ >= 480  │  >= 1,20 │  >= 20%   │   9%  │>= 1,20│ 
│          │           │         │          │           │       │<= 1,35│ 

│ B 500 SD │  >= 500   │ >= 575  │  >= 1,25 │  >= 12%   │   8%  │>= 1,15│ 
│          │           │         │          │           │       │<= 1,35│ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Composició química: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Anàlisis  │  C   │Ceq (segons UNE 36-068)│   P   │   S   │   N   │ 
│UNE 36-068│ %màx.│        %màx.          │ %màx. │ %màx. │ %màx. │ 

│──────────│──────│───────────────────────│───────│───────│───────│ 
│Colada    │ 0,22 │        0,50           │ 0,050 │ 0,050 │ 0,012 │ 
│Producte  │ 0,24 │        0,52           │ 0,055 │ 0,055 │ 0,013 │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i UNE 

36-065):  Nul·la 

Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 

- Tensió mitjana 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 trencament 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 

Toleràncies: 

- Secció barra: 

     - Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 

     - Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 

- Massa:  ± 4,5% massa nominal 

- Ovalitat: 
┌──────────────────────────────────┐ 

│Diàmetre nominal│Diferència màxima│ 
│    e (mm)      │      (mm)       │ 

│──────────────────────────────────│ 
│      6         │       1         │ 

│      8         │       1         │ 
│     10         │     1,50        │ 
│     12         │     1,50        │ 
│     14         │     1,50        │ 
│     16         │     2,00        │ 
│     20         │     2,00        │ 
│     25         │     2,00        │ 
│     32         │     2,50        │ 
│     40         │     2,50        │ 

└──────────────────────────────────┘ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 

En el cas de productes certificats: 

- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 

- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 

- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de 

la norma EHE 

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a la partida 

servida. 

En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 

- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 

- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 

- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 

- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat 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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado 

UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para armaduras de 

hormigón armado. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B3 -  MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B3P40C7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides per mitjà de soldadura elèctrica als 

punts de contacte. 



 

Modificació parcial del projecte d’actualització de l’àmbit 1 de la segona fase del projecte complementari als d’urbanització dels sectors industrials nord. Estacions de bombament                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

 Pàgina:  18 
 

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 barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer (geometria del 

corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 

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 

Han de complir les especificacions de la UNE 36-092. 

Característiques dels nusos (UNE-EN ISO 15630-2): 

- Càrrega de trencament dels nusos: 0,3 x Sm x Re  (Sm = Àrea de la secció transversal nominal de l'element sotmès a tracció, 

barra de major diàmetre de les del nus) (Re = Límit elàstic garantit dels nusos) 

- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats:  2% del total 

- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra: 20% del total 

Amplària del panell:  2,15 m 

Llargària del panell:  6 m 

Prolongació de les barres longitudinals més enllà de l'última barra transversal: 1/2 retícula 

Prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal: 25 mm 

Característiques mecàniques: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Designació │ Assaig doblat- │                 Assaig de tracció       │ 
│ filferros  │   desdoblat    │─────────────────────────────────────────│ 

│            │     ß=90°      │  Límit │ Càrrega │ Allargament │Relació │ 
│            │     ß=20°      │ elàstic│unitària │ de ruptura  │ fs/fy  │ 

│            │  d(diàmetre    │   fy   │   fs    │ (sobre base │        │ 
│            │   mandril)     │ (N/mm2)│ (N/mm2) │   de 5 D)   │        │ 

│────────────│────────────────│────────│─────────│─────────────│────────│ 
│  B 500 T   │     8d         │   500  │   550   │     8       │ 1,03   │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90° (UNE 36-068): Nul·la 

Tensió mitjana d'adherència (EHE): 

- Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 7,84 i - 0,12 D N/mm2 

Tensió de trencament per adherència (EHE): 

- Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 12,74 i - 0,19 D N/mm2 

Toleràncies: 

- Secció barra: 

     - Per a D <= 25 mm:  >= 95% secció nominal 

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 

36-065. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla. 

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 

En el cas de productes certificats: 

- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 

- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 

- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de 

la norma EHE 

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a la partida 

servida. 

En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 

- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 

- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 

- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 

- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat 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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 

UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0C3 -  PLAQUES ALLEUGERADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0C3N001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plaques de ciment reforçat amb fibres que no continguin amiant, amb o sense addició de càrregues. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa plana de perfil d'onda gran 
- Placa plana de perfil d'onda petita 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En les plaques de color, la peça ha d'estar acolorida en massa o amb recobriments superficials. Els pigments utilitzats per 
acolorir-la en massa han de proporcionar-li un color permanent i no han de contenir substàncies que puguin atacar químicament 
el ciment, com l'òxid de plom. 
Els pigments per als recobriments superficials han de donar un color homogeni, tenir una bona adherència amb el material base 
de la placa i han de ser resistents a l'aigua. 
En les plaques de color gris, la peça ha de tenir el seu color natural. 
La cara exposada a la intempèrie ha de ser sensiblement llisa i no ha de tenir irregularitats o defectes superficials que afectin la 
qualitat o el funcionament de la placa. 
La placa ha de ser resistent als agents atmosfèrics, que no li han de produir disminucions de les seves característiques físiques i 
mecàniques. 
Els cantells han de ser rectes i nets. 
Les dimensions de la placa han de correspondre amb les mides nominals donades pel fabricant. 
El gruix ha de ser constant a tota l'amplada del perfil, o variar de forma regular entre la cresta i la vall segons la figura 8b de la 
UNE_EN 494. 
Els costats de la placa han de ser escairats. 
Característiques físiques de les plaques curtes: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦Alçària   ¦ Categoría ¦  Plaques curtes (l=< 90 cm)      ¦ 
¦ ona      ¦           ¦----------------------------------¦ 
¦          ¦           ¦ Gruix mínim   ¦  Moment flector  ¦ 
¦  mm      ¦           ¦     mm        ¦   de trencament  ¦ 
¦          ¦           ¦               ¦     N m/m        ¦ 
¦----------¦-----------¦---------------¦------------------¦ 
¦15 a 30   ¦   A       ¦     3,5       ¦     25           ¦ 
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¦25 a 45   ¦   B       ¦     4,0       ¦     30           ¦ 
¦40 a 80   ¦   C       ¦     4,0       ¦     30           ¦ 
¦60 a 120  ¦   D       ¦     5,0       ¦     40           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Característiques físiques de les plaques llargues: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦              Plaques llargues ( L> 90 cm)                              ¦ 
¦------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Alçària ¦ Categoria ¦ Gruix  ¦   Càrrega de     ¦   Moment flector     ¦ 
¦ ona     ¦           ¦        ¦ trencament N/m   ¦ de trencament N m/m  ¦ 
¦ mm      ¦           ¦        ¦------------------¦----------------------¦ 
¦         ¦           ¦        ¦ Clas.1 ¦ Clas.2  ¦ Clas.X ¦ Clas.Y      ¦ 
¦---------¦-----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦-------------¦ 
¦15 a 30  ¦   A       ¦4,0     ¦  1400  ¦  1250   ¦  40    ¦  30         ¦ 
¦25 a 45  ¦   B       ¦5,0     ¦  2500  ¦  2000   ¦  55    ¦  40         ¦ 
¦40 a 80  ¦   C       ¦5,2     ¦  4250  ¦  3500   ¦  55    ¦  40         ¦ 
¦60 a 120 ¦   D       ¦5,5     ¦  7000  ¦  5500   ¦  55    ¦  45         ¦ 
¦90 a 150 ¦   E       ¦6,0     ¦ 12500  ¦  8500   ¦  55    ¦  45         ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Densitat aparent:  >= Densitat aparent nominal 
Fletxa (UNE_EN 494):  <= valor mínim art. 5.3.3.2 
Ha d'acomplir amb un resultat correcte cada un dels següents assaijos, realitzats d'acord amb la norma UNE_EN 494. 
- Impermeabilitat a l'aigua 
- Aigua calenta 
- Saturació-secat 
- Glaç-desglaç 
- Calor-pluja 
Toleràncies: 
- Pas d'ona ( a=pas nominal) 
     - a =< 75 mm:  ± 1,5 mm 
     - 75 mm < a =< 180 mm:  ± 2,0 mm 
     - 180 mm < a =< 260 mm:  ± 2,5 mm 
     - 260 mm < a:  ± 3,0 mm 
- Alçària d'ona ( h = alçària nominal ) 
     - 15 mm =< h =< 45 mm:  ± 2,0 mm 
     - 45 mm =< h =< 150 mm:  ± 3,0 mm 
- Llargària nominal:  ± 10 mm 
- Amplària nominal:  + 10 mm,  - 5 mm 
- Gruix nominal:  ± 10%,  ± 0,6 mm 
- Escairat:  =< 6 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE_EN 494. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en palets. El nombre màxim de plaques per paquet depèn de la seva llargària. 
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: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
Les plaques han de portar marcades de forma llegible i difícilment alterable les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sobre una superfície plana i anivellada. 
Si els paquets són de 100 unitats, la pila no ha de sobrepassar les dues altures. Es permeten tres altures si els paquets són de 
60 o 70 unitats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE-EN 494:1995 Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y sus piezas complementarias para cubiertas. Especificación 
de producto y métodos de ensayo. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
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):  0,40 <= P <= 0,60 T/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. 150000 kg/cm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 

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 
 



 

Modificació parcial del projecte d’actualització de l’àmbit 1 de la segona fase del projecte complementari als d’urbanització dels sectors industrials nord. Estacions de bombament                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

 Pàgina:  20 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D3 -  LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 
 
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):  0,40 <= P <= 0,60 T/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. 150000 kg/cm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 

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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D7 -  TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D7UC11,B0D75000,B0D71130. 
 
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 56533) (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  
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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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000,B0DZU005,B0DZT006,B0DZJ0K6. 
 
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. 

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. 

El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF. 

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 
 

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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1K2A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta d'argila i, eventualment, d'altres 

materials; i un procés de secatge i cocció. 

No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm. 

Es consideren les següents tipus de maons: 

- Massís (M) 

- Calat (P) 

- Foradat (H) 

Es consideren les següents classes de maons: 

- Maó per a utilitzar revestit (NV) 

- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els maons 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. 

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. 

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. 

La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 

Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026): 

- Maó massís:  >= 100 kp/cm2 

- Maó calat:  >= 100 kp/cm2 

- Maó foradat:  >= 50 kp/cm2 

Fletxa màxima d'arestes i diagonals: 
┌────────────────────────────────────────────────┐ 

│Dimensió nominal     │        Fletxa màxima     │ 
│                     │──────────────────────────│ 

│Aresta o diagonal (A)│ Cara vista │Per revestir │ 
│        (cm)         │    (mm)    │    (mm)     │ 

│─────────────────────│────────────│─────────────│ 
│        A > 30       │      4     │      6      │ 
│   25 < A <= 30      │      3     │      5      │ 
│ 12,5 < A <= 25      │      2     │      3      │ 

└────────────────────────────────────────────────┘ 

Gruix de les parets del maó: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                              │ Maó cara  │ Maó per a    │ 
│                              │ vista (mm)│ revestir (mm)│ 

│──────────────────────────────│───────────│──────────────│ 
│Paret exterior cara vista     │    >= 15  │      -       │ 
│Paret exterior per a revestir │    >= 10  │     >= 6     │ 
│Paret interior                │    >= 5   │     >= 5     │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 0,45 g/cm2 x min 

Absorció d'aigua (UNE 67-027): 

- Maó per a revestir:  <= 22% 

- Maó de cara vista:  <= 20% 

Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 

- Nombre màxim d'escrostonaments en una peça:  1 

- Dimensió:  <= 15 mm 

- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats:  1 

Toleràncies: 
- Tolerància sobre el valor nominal de les arestes: 
     - Cara vista: 
          - Aresta < 30 cm i > 10 cm:  ± 3 mm 
          - Aresta <= 10 cm:  ± 2 mm 
     - Per a revestir: 
          - Aresta < 30 cm i > 10 cm:  ± 6 mm 
          - Aresta <= 10 cm:  ± 4 mm 
- Tolerància sobre la dispersió de la dimensió: 
     - Cara vista: 
          - Aresta < 30 cm i > 10 cm:  5 mm 
          - Aresta <= 10 cm:  3 mm 
     - Per a revestir: 
          - Aresta < 30 cm i > 10 cm:  6 mm 
          - Aresta <= 10 cm:  4 mm 

- Angles diedres: 

     - Maó de cara vista:  ± 2° 

     - Maó per a revestir:  ± 3° 

MAONS DE CARA VISTA: 

Gelabilitat (UNE 67-028):  No gelable 

Eflorescències (UNE 67-029):  "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 

MAÓ MASSÍS: 

Maó sense perforacions o amb perforacions al pla. 

Volum de les perforacions:  <= 10% del volum de la peça 

Secció de cada perforació:  <= 2,5 cm2 

MAÓ CALAT: 

Maó amb tres o més perforacions al pla. 

Volum de les perforacions:  > 10% del volum del maó 

Massa mínima del maó dessecat: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Llarg    │  Gruix  │  Maó per revestir │  Maó cara vista │ 
│─────────│─────────│───────────────────│─────────────────│ 

│         │ 3,5 cm  │       1000 g      │        -        │ 
│<= 26 cm │ 5,2 cm  │       1500 g      │      1450 g     │ 
│         │ 7,0 cm  │       2000 g      │      1850 g     │ 

│─────────│─────────│───────────────────│─────────────────│ 
│         │ 5,2 cm  │       2200 g      │      2000 g     │ 
│>= 26 cm │ 6,0 cm  │       2550 g      │      2350 g     │ 
│         │ 7,5 cm  │       3200 g      │      2900 g     │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MAÓ FORADAT: 

Maó amb forats al cantell o la testa. 

Secció de cada perforació:  <= 16 cm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 

En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Designació segons la RL-88 

- Resistència a compressió en kp/cm2 

- Dimensions en cm 

- Propietats higrotèrmiques (segons l’article 4.1 del DB HE1) 

- Distintiu de qualitat, si el té 

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 
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Orden de 27 de julio de 1988 por la que se aprueba el Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos 

en las Obras de Construcción RL-88. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B4 -  MATERIALES PARA ESTRUCTURAS 
 
B44 -  MATERIALES DE ACERO PARA ESTRUCTURAS 
 
B44Z -  PLANCHAS Y PERFILES DE ACERO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44ZU021,B44Z9001. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Perfiles de acero para usos estructurales, formados por pieza simple o compuesta y cortados a medida o trabajados en taller.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
- Perfiles de acero laminado en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, de acero S275JR, S275J0, S275J2, 

S355JR, S355J0 o S355J2, según UNE-EN 10025-2  
- Perfiles de acero laminado en caliente de las series L, LD, redondo, cuadrado, rectangular o plancha, de acero S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, según UNE-EN 10025-2  
- Perfiles huecos de acero laminado en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular, de acero S275J0H o S355J2H, 

según UNE-EN 10210-1  
- Perfiles huecos conformados en frío de las series redondo, cuadrado o rectangular de acero S275J0H o S355J2H, según 

UNE-EN 10219-1  
- Perfiles conformados en frío de las series L, LD, U, C, Z, u Omega, de acero S235JRC, según UNE-EN 10025-2  
- Perfiles de acero laminado en caliente, en plancha, de acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica S355J0WP 

o S355J2WP, según UNE-EN 10025-5  
Se han considerado los siguientes tipos de unión:  
- Con soldadura  
- Con tornillos  
Se han considerado los acabados de protección siguientes (no aplicable a los perfiles de acero con resistencia mejorada a la 
corrosión atmosférica):  
- Una capa de imprimación antioxidante  
- Galvanizado  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
No presentará defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización.  
  
PERFILES DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE:  
El fabricante garantizará que la composición química y las características mecánicas y tecnológicas del acero utilizado en la 
fabricación de perfiles, secciones y planchas, cumple las determinaciones de las normas de condiciones técnicas de suministro 
siguientes:  
- Perfiles de acero laminado en caliente:  UNE-EN 10025-1 y UNE-EN 10025-2 
- Perfiles de acero laminado en caliente con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica:  UNE-EN 10025-1 y PNE-EN 

10025-5  
Las dimensiones y las tolerancias dimensionales y de forma serán las indicadas en las siguientes normas:  
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB y HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L y LD:  UNE-EN 10056-1 y UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Redondo:  UNE-EN 10060 
- Cuadrado:  UNE-EN10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Plancha:  EN 10029 o UNE-EN 10051  
  

PERFILES PERFORADOS:  
El fabricante garantizará que la composición química y las características mecánicas y tecnológicas del acero utilizado en la 
fabricación de perfiles cumple las determinaciones de las normas de condiciones técnicas de suministro siguientes:  
- Perfiles huecos de acero laminado en caliente:  UNE-EN 10210-1 
- Perfiles huecos conformados en frío:  UNE-EN 10219-1  
Las tolerancias dimensionales cumplirán las especificaciones de las siguientes normas:  
- Perfiles huecos de acero laminado en caliente:  UNE-EN 10210-2 
- Perfiles huecos conformados en frío:  UNE-EN 10219-2  
  
PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO:  
El fabricante garantizará que la composición química y las características mecánicas y tecnológicas del acero utilizado en la 
fabricación de perfiles y secciones, cumple las determinaciones de las normas de condiciones técnicas de suministro del 
producto de partida.  
Las tolerancias dimensionales y de la sección transversal cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 10162.  
  
PERFILES TRABAJADOS EN TALLER CON SOLDADURA:  
El material de aportación utilizado será apropiado a los materiales a soldar y al procedimiento de soldadura.  
Las características mecánicas del material de aportación serán superiores a las del material base.  
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación será 
equivalente a la del material base.  
Los procedimientos autorizados para realizar uniones soldadas son:  
- Por arco eléctrico manual electrodo revestido 
- Por arco con hilo tubular, sin protección gaseosa 
- Por arco sumergido con hilo/alambre 
- Por arco sumergido con electrodo desnudo 
- Por arco con gas inerte 
- Por arco con gas activo 
- Por arco con hilo tubular, con protección de gas activo 
- Por arco con hilo tubular, con protección de gas inerte 
- Por arco con electrodo de volframio y gas inerte 
- Por arco de conectores  
Las soldaduras se harán por soldadores certificados por un organismo acreditado y cualificados según la UNE-EN 287-1.  
Antes de empezar a soldar se verificará que las superficies y bordes a soldar son apropiados al proceso de soldadura y que 
están libres de fisuras.  
Todas las superficies a soldar se limpiarán de cualquier material que pueda afectar negativamente la calidad de la soldadura o 
perjudicar el proceso de soldeo. Se mantendrán secas y libres de condensaciones.  
Se evitará la proyección de chispas erráticas del arco. Si se produce debe sanearse la superficie de acero.  
Se evitará la proyección de soldadura. Si se produce debe ser eliminada.  
Los componentes a soldar estarán correctamente colocados y fijos en su posición mediante dispositivos apropiados o 
soldaduras de punteo, de manera que las uniones a soldar sean accesibles y visibles para el soldador. No se introducirán 
soldaduras adicionales.  
El armado de los componentes estructurales se hará de forma que las dimensiones finales estén dentro de las tolerancias 
establecidas.  
Las soldaduras provisionales se ejecutarán siguiendo las especificaciones generales. Se eliminarán todas las soldaduras de 
punteo que no se incorporen a las soldaduras finales.  
Cuando el tipo de material del acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir un endurecimiento de la zona 
térmicamente afectada se considerará la utilización del precalentamiento. Éste se extenderá 75 mm en cada componente del 
metal base.  
No se acelerará el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales.  
Los cordones de soldadura sucesivos no producirán muescas.  
Los defectos de soldadura no se taparán con soldaduras posteriores. Se eliminarán de cada pasada antes de hacer la siguiente.  
Después de hacer un cordón de soldadura y antes de hacer el siguiente, es necesario limpiar la escoria mediante una piqueta y 
un cepillo.  
La ejecución de los diferentes tipos de soldaduras se hará de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 10.3.4 del 
DB-SE A y el artículo 77 de la EAE para obras de edificación o de acuerdo con el artículo 640.5.2 del PG3 y el artículo 77 de la 
EAE para obras de ingeniería civil.  
Se reducirán al mínimo el número de soldaduras a efectuar en la obra.  
Las operaciones de corte se harán con sierra, cizalla y oxicorte automático. Se admite el oxicorte manual únicamente cuando el 
procedimiento automático no se pueda practicar.  
Se aceptan los cortes practicados con oxicorte si no presentan irregularidades significativas y si se eliminan los restos de 
escoria.  
Se pueden utilizar procedimientos de conformado en caliente o en frío siempre que las características del material no queden 
por debajo de los valores especificados.  
Para el conformado en caliente se seguirán las recomendaciones del productor siderúrgico. El doblado o conformado no se 
realizará en el intervalo de calor azul (250ºC a 380ºC).  
El conformado en frío se hará respetando las limitaciones indicadas en la norma del producto. No se admiten los martillazos.  
Los ángulos entrantes y entallas tendrán un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm.  
Tolerancias de fabricación:  
- En obras de edificación:  Límites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A 



 

Modificació parcial del projecte d’actualització de l’àmbit 1 de la segona fase del projecte complementari als d’urbanització dels sectors industrials nord. Estacions de bombament                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

 Pàgina:  24 
 

- En obras de ingeniería civil:  Límites establecidos en el artículo 640.12 del PG3  
  
PERFILES TRABAJADOS EN TALLER CON TORNILLOS:  
Se utilizarán tornillos normalizados de acuerdo a las normas recogidas en la tabla 29.2.b de la EAE.  
Los tornillos avellanados, tornillos calibrados, pernos articulados y los tornillos hexagonales de inyección se utilizarán siguiendo 
las instrucciones de su fabricante y cumplirán los requisitos adicionales establecidos en el artículo 29.2 de la EAE.  
La situación de los tornillos en la unión será tal que reduzca la posibilidad de corrosión y pandeo local de las chapas, y facilite el 
montaje y las inspecciones.  
El diámetro nominal mínimo de los tornillos será de 12 mm.  
La rosca puede estar incluida en el plano de corte, excepto en el caso que los tornillos se utilicen como calibrados.  
Después del apriete la espiga del tornillo debe sobresalir de la rosca de la tuerca. Entre la superficie de apoyo de la tuerca y la 
parte no roscada de la espiga habrá, como mínimo:  
- En tornillos pretensados:  4 filetes completos más la salida de la rosca 
- En tornillos sin pretensar: 1 filete completo más la salida de la rosca  
Las superficies de las cabezas de tornillos y tuercas estarán perfectamente planas y limpias.  
En los tornillos colocados en posición vertical, la tuerca estará situada por debajo de la cabeza del tornillo.  
En los agujeros redondos normales y con tornillos sin pretensar no es necesario utilizar arandelas. Si se utilizan irán bajo la 
cabeza de los tornillos, serán achaflanadas y el chaflán estará situado hacia la cabeza del tornillo.  
En los tornillos pretensados, las arandelas serán planas endurecidas e irán colocadas de la siguiente forma:  
- Tornillos 10.9: debajo de la cabeza del tornillo y de la tuerca 
- Tornillos 8.8: debajo del elemento que gira  
Los agujeros para los tornillos se harán con taladradora mecánica. Se admite otro procedimiento siempre que proporcione un 
acabado equivalente.  
Se permite la ejecución de agujeros mediante punzonado siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 
10.2.3 del DB-SE A en obras de edificación o los establecidos en el apartado 640.5.1.1 del PG3 en obras de ingeniería civil.  
Se recomienda que, siempre que sea posible, se taladren de una sola vez los huecos que atraviesen dos o más piezas.  
Los agujeros alargados se realizarán mediante una sola operación de punzonado, o con la perforación o punzonado de dos 
agujeros y posterior oxicorte.  
Después de perforar las piezas y antes de unirlas se eliminarán las rebabas.  
Los tornillos y las tuercas no se deben soldar, a menos que lo explicite el pliego de condiciones técnicas particulares.  
Se colocarán el número suficiente de tornillos de montaje para asegurar la inmovilidad de las piezas armadas y el contacto 
íntimo de las piezas de unión.  
Las tuercas se montarán de manera que su marca de designación sea visible después del montaje.  
En los tornillos sin pretensar, cada conjunto de tornillo, tuerca y arandela(as) se apretará hasta llegar al "apretado a tope" sin 
sobretensar los tornillos. En grupos de tornillos este proceso se hará progresivamente empezando por los tornillos situados en el 
centro. Si es necesario se harán ciclos adicionales de apriete.  
Antes de empezar el pretensado, los tornillos pretensados de un grupo se apretarán de acuerdo con lo indicado para los tornillos 
sin pretensar. Para que el pretensado sea uniforme se harán ciclos adicionales de apriete.  
Se retirarán los conjuntos de tornillo pretensado, tuerca y arandela(as) que después de apretados hasta el pretensado mínimo 
se aflojen.  
El apriete de los tornillos pretensados se hará mediante uno de los procedimientos siguientes:  
- Método de la llave dinamométrica. 
- Método de la tuerca indicadora. 
- Método combinado.  
Las operaciones de corte se harán con sierra, cizalla y oxicorte automático. Se admite el oxicorte manual únicamente cuando el 
procedimiento automático no se pueda practicar.  
Se aceptan los cortes practicados con oxicorte si no presentan irregularidades significativas y si se eliminan los restos de 
escoria.  
Se pueden utilizar procedimientos de conformado en caliente o en frío siempre que las características del material no queden 
por debajo de los valores especificados.  
Para el conformado en caliente se seguirán las recomendaciones del productor siderúrgico. El doblado o conformado no se 
realizará en el intervalo de calor azul (250ºC a 380ºC).  
El conformado en frío se hará respetando las limitaciones indicadas en la norma del producto. No se admiten los martillazos.  
Los ángulos entrantes y entallas tendrán un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm.  
Tolerancias de fabricación:  
- En obras de edificación:  Límites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A 
- En obras de ingeniería civil:  Límites establecidos en los apartados 640.5 y 640.12 del PG3  
  
PERFILES PROTEGIDOS CON IMPRIMACION ANTIOXIDANTE:  
La capa de imprimación antioxidante cubrirá uniformemente todas las superficies de la pieza.  
No presentará fisuras, bolsas ni otros desperfectos.  
Antes de aplicar la capa de imprimación las superficies a pintar deben estar preparadas adecuadamente de acuerdo con las 
normas UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 y UNE-EN ISO 8504-3.  
Previamente al pintado se comprobará que las superficies cumplen los requisitos dados por el fabricante para el producto a 
aplicar.  
La pintura de imprimación se utilizará siguiendo las instrucciones de su fabricante. No se utilizará si ha superado el tiempo de 
vida útil o el tiempo de endurecimiento después de la apertura del recipiente.  
Si se aplica más de una capa se utilizará para cada una un color diferente.  
Después de la aplicación de la pintura las superficies se protegerán de la acumulación de agua durante un cierto tiempo.  

No se utilizarán materiales de protección que perjudiquen la calidad de la soldadura a menos de 150 mm de la zona a soldar.  
Las soldaduras y el metal base adyacente no se pintarán sin haber eliminado previamente la escoria.  
La zona sin revestir situada alrededor del perímetro de la unión con tornillos no se tratará hasta que no se haya inspeccionado la 
unión.  
  
PERFILES GALVANIZADOS:  
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie.  
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.  
La galvanización se hará de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, según corresponda.  
Se sellarán todas las soldaduras antes de efectuar un decapado previo a la galvanización.  
Si el componente prefabricado tiene espacios cerrados se dispondrán agujeros de venteo o purga.  
Antes de pintarlas, las superficies galvanizadas se limpiarán y tratarán con pintura anticorrosiva con diluyente ácido o con 
chorreado barredor.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: de manera que no sufran deformaciones ni esfuerzos no previstos.  
Almacenamiento: Siguiendo las instrucciones del fabricante. En lugares secos, sin contacto directo con el suelo y protegidos de 
la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones.  
No se deben utilizar si se ha superado la vida útil en almacén especificada por el fabricante.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
kg de peso necesario suministrado en la obra, calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los siguientes 
criterios:  
- El peso unitario para su cálculo tiene que ser el teórico 
- Para poder usar otro valor diferente al teórico, hace falta la aceptación expresa de la DF  
Estos criterios incluyen las pérdidas de material correspondientes a recortes.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
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 1: 
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.  
  
OBRAS DE EDIFICACIÓN:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
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.  
  
OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
* 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.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN PERFILES DE ACERO LAMINADO Y PERFILES 
DE ACERO HUECOS:  
Cada producto deberá estar marcado de forma clara e indeleble con la siguiente información:  
- El tipo, la calidad y, si es aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada 
- Un número que identifique la colada (aplicable únicamente en el caso de inspección por coladas) y, si es aplicable, la 

muestra 
- El nombre del fabricante o su marca comercial 
- La marca del organismo de control externo (cuando sea aplicable) 
- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 

1328/1995 de 28 de julio  
La marca estará situada en una posición próxima a uno de los extremos de cada producto o en la sección transversal de corte.  
Cuando los productos se suministren en paquetes el marcado se hará con una etiqueta adherida al paquete o sobre el primer 
producto del mismo.  



 

Modificació parcial del projecte d’actualització de l’àmbit 1 de la segona fase del projecte complementari als d’urbanització dels sectors industrials nord. Estacions de bombament                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

 Pàgina:  25 
 

  
PERFILES DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE:  
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, 
según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
- Productos para uso en estructuras metálicas o en estructuras mixtas metal y hormigón:  
     - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones  
El símbolo normalizado CE (de acuerdo con la directiva 93/68/CEE) se colocará sobre el producto acompañado por:  
- El número de identificación del organismo de certificación  
- El nombre o marca comercial y dirección declarada del fabricante 
- Los dos últimos dígitos del año de impresión del marcado 
- El número del certificado de conformidad CE o del certificado de producción en fábrica (si procede) 
- Referencia a la norma EN 10025-1 
- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso previsto 
- Información de las características esenciales indicadas de la siguiente forma:  

- Designación del producto de acuerdo con la norma correspondiente de tolerancias dimensionales, según el capítulo 2 de 
la norma EN 10025-1 

- Designación del producto de acuerdo con el apartado 4.2 de las normas EN 10025-2 a EN 10025-6  
  

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN PERFILES DE ACERO CONFORMADOS:  
Deberán estar marcados individualmente o sobre el paquete con una marca clara e indeleble que contenga la siguiente 
información:  
- Dimensiones del perfil o número del plano de diseño 
- Tipo y calidad del acero 
- Referencia que indique que los perfiles se han fabricado y ensayado según UNE-EN 10162; si se requiere, el marcado CE 
- Nombre o logotipo del fabricante 
- Código de producción 
- Identificación del laboratorio de ensayos externo (cuando sea aplicable) 
- Código de barras, según ENV 606, cuando la información mínima anterior se facilite en un texto claro  
  
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN  PERFILES PERFORADOS:  
Cada perfil deberá estar marcado de forma clara e indeleble con la siguiente información:  
- La designación abreviada 
- El nombre o las siglas (marca de fábrica) del fabricante 
- En el caso de inspección y ensayos específicos, un número de identificación, por ejemplo el número de pedido, que permita 

relacionar el producto o la unidad de suministro y el documento correspondiente (únicamente aplicable a los perfiles huecos 
conformados en frío)  

Cuando los productos se suministren en paquetes el marcado se hará con una etiqueta adherida al paquete.  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
El control de recepción de material verificará que las características de los materiales son coincidentes con lo establecido en la 
DT. Este control cumplirá lo especificado en el apartado 7.2 del CTE.  
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), certificado de garantía del fabricante, en su 
caso, (firmado por persona física) y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.  
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que el fabricante disponga de alguna marca 
de calidad, aportará la documentación correspondiente  
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente reconocida en un país de la CEE 
(Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción de las características del material 
garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido. 
En cualquier caso, la DF podrá solicitar ensayos de control de recepción si lo cree conveniente.  
Inspección visual del material en su recepción. Se controlarán las características geométricas cómo mínimo sobre un 10% de 
las piezas recibidas. El suministro del material se realizará con la inspección requerida (UNE-EN 10204).  
A efectos de control de apilamiento, la unidad de inspección cumplirá las siguientes condiciones:  
- Correspondencia con el mismo tipo y grado de acero. 
- Procedencia de fabricante 
- Pertenece a la misma serie en función del espesor máximo de la sección:  

- Serie ligera:  e <= 16mm 
- Serie media:  16 mm <= e <= 40 mm 
- Serie pesada:  e > 40 mm  

En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes comprobaciones:  
- Las unidades de inspección serán fracciones de cada grupo afín, con un peso máximo de 20 t por lote.  
- Para cada lote, se realizarán los siguientes ensayos:  

- Determinación cuantitativa de azufre (UNE 7-019) 
- Determinación cuantitativa fósforo (UNE 7-029) 
- Determinación del contenido de nitrógeno (UNE 36-317-1) 
- Determinación cuantitativa del contenido de carbono (UNE 7014)  

- En una muestra de acero laminado, para cada lote, se realizarán además, los siguientes ensayos:  
- Determinación cuantitativa de manganeso (UNE 7027) 
- Determinación gravimétrica de silicio (UNE 7028) 

- Ensayo a flexión por el choque de una probeta de plancha de acero (UNE 7475-1) 
- Determinación de la dureza brinell de una probeta (UNE-EN-ISO 6506-1)  

- En una muestra de perfiles de acero vacíos, para cada lote, se realizarán además, los siguientes ensayos:  
- Ensayo de aplastamiento (UNE-EN ISO 8492)  

- En el caso de perfiles galvanizados, se comprobará la masa y grosor del recubrimiento (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 
2178).  

  
OPERACIONES DE CONTROL EN UNIONES SOLDADAS:  
Recepción del certificado de calidad de las características de los electrodos.  
Antes de empezar a obra, y siempre que se cambie el tipo de material de aportación:  
- Preparación de una probeta mecanizada, soldadas con el material de aportación previsto, y ensayo a tracción (UNE-EN ISO 

15792-2). Antes de este ensayo, se realizará una radiografía de la soldadura realizada (UNE-EN 1435), por tal de constatar 
que el cordón está totalmente lleno de material de aportación. 

- Ensayo de tracción del metal aportado (UNE-EN ISO 15792-2) 1 probeta 
- Ensayo de resiliencia del metal aportado (UNE-EN ISO 15792-2) 1 probeta  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Las muestras para los ensayos químicos se tomarñan de la unidad deinspección según los criterios establecidos en la norma 
UNE-EN ISO 14284.  
En perfiles laminados y conformados las muestras para los ensayos mecánicos se tomarán según los criterios establecidos en 
las UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Las localizaciones de las muestras seguirán los criterios establecidos en el anexo A de la 
UNE EN 10025-1.  
Para la preparación de las probetas se aplicarán los requisitos establecidos en la UNE-EN ISO 377.  
Para la preparación de probetas para ensayo de tracción se aplicará la UNE-EN 10002-1.  
En perfiles laminados, para la preparación de probetas para ensayo a flexión por choque (resiliencia) se aplicará la  UNE 
10045-1. También son de aplicación los siguientes requerimientos:  
- Espesor nominal >12 mm: mecanizar probetas de 10x10 mm 
- Espesor nominal <= 12 mm: el ancho mínimo de la probeta será de 5 mm  
Las muestras y probetas estarán marcadas de manera que se reconozcan los productos originales, así como su localización y 
orientación del producto.  
Las muestras y los criterios de conformidad para perfiles huecos, quedan establecidos en la norma UNE-EN 10219-1 siguiendo 
los parámetros de la tabla D.1.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
No se aceptarán perfiles que no estén con las garantías correspondientes y no vayan marcados adecuadamente.  
Si los resultados de todos los ensayos de recepción de un lote cumplen lo prescrito, este es aceptable.  
Si algún resultado no cumple con lo prescrito, pero se ha observado en el correspondiente ensayo alguna anomalía no 
imputable al material (como defecto en la mecanización de la probeta, irregular funcionamiento de la maquinaria de ensayo...) el 
ensayo se considerará nulo y se repetirá correctamente con una nueva probeta.   
Si algún resultado no cumple lo prescrito habiéndolo realizado correctamente, se realizarán 2 contra ensayos según UNE-EN 
10021, sobre probetas tomadas de dos piezas diferentes del lote que se está ensayando. Si ambos resultados (de los contra 
ensayos) cumplen lo prescrito, la unidad de inspección será aceptable, en caso contrario se rechazará.  
Cuando se sobrepase alguna de las tolerancias especificadas en algún control geométrico, se rechazará la pieza incorrecta. 
Además se aumentará el control, en el apartado incompleto, hasta un 20% de unidades. Si aún se encuentran irregularidades, 
se harán las oportunas correcciones y/o rechazos y se hará el control sobre el 100 % de las unidades con las oportunas 
actuaciones según el resultado.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN UNIONES SOLDADAS:  
El material de aportación cumplirá las condiciones mecánicas indicadas.  
En las probetas preparadas con soldaduras, la línea de rotura tiene que quedar fuera de la zona de influencia de la soldadura.  
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B4 -  MATERIALES PARA ESTRUCTURAS 
 
B4L -  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
 
B4LV -  LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4LV07HK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Element monolític pretensat o armat, amb cantell total constant, dividit en una placa superior i inferior (també denominades 
ales), unides per ànimes verticals, formant així alveols com a forats longitudinals en secció transversal, que es constant i 
presenta un eix vertical simètric. 
Dimensions de les plaques pretensades:  
- Cantell <= 450 mm 
- Amplària<= 1200m  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els elements prefabricats han d'anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del fabricant, la identificació del lloc de 
producció, el número d'identificació de la unitat (quan sigui necessari), la data de fabricació, el pes de la unitat (si és >800kg) i 
informació per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà facilitar la següent informació: nom del fabricant, direcció del 
fabricant, identificació del producte, número de la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan 
sigui necessari).  
El producte ha d'anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d'incloure informació detallada dels elements pel que fa 
referència a dades geomètriques i propietats complementàries dels materials, incloent les dades de construcció tals com les 
dimensions, les toleràncies, la disposició de l'armat, el recobriment del formigó, les característiques superficials (quan sigui 
necessari), les condicions de recolzament transitòries i finals esperades i les condicions d'elevació  
Cada placa ha de poder ésser perfectament identificable i permetre la seva traçabilitat fins a la posada a l'obra des del lloc i data 
de producció.  
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la presència de 
rebaves, cocons, discontinuïtats en el formigonament, superfícies deteriorades, armadures visibles ni d'altres defectes que 
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.  
Les característiques geomètriques i d'armat han de correspondre amb les condicions reflectides a la fitxa tècnica del sistema de 
sostre utilitzat  
Només s'han d'utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada.  
Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es descriuen en UNE-EN 13369 punt 4.1.  
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades a les normes EHE-08 i UNE-EN 
13369.  
La resistència del formigó ha d'esser igual o superior a C25/30 per als prefabricats armats i C30/37 per als prefabricats 
pretesats.  
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb filferros corrugats, que 
compleixin les exigències de l'EHE-08, art.31.1.  
Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1 punt 4.1  
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 i UNE-EN 13369 en especial les 
que fan referència a la seva durabilitat.  
Podran utilitzar-se ciments que compleixin les condicions establertes en la normativa vigent i corresponguin a la classe resistent 
32,5 o superior.  
L'acer de pretesat ha de complir:  

- No es poden utilitzar barres per armar 
- Diàmetre màxim filferros<= 11mm 
- Diàmetre màxim cordons <= 16 mm  

Barres longitudinals:  
- L'acer per armar longitudinalment  s'han de distribuir uniformement en l'amplària dels elements i la distància màxima 

entre centres de dues barres <=300mm. 
- En les ànimes més externes ha d'haver al menys una barra. 
- La distància de separació entre barres ha d'ésser  horitzontalment >= ( grandària màx. àrid de beurada del formigó) + 

5mm o  >=20mm i >=diàmetre de la barra; i verticalment >= ( grandària màx. àrid de beurada del formigó) >= 10mm i >= 
al diàmetre de la barra  

Barres transversals:  
- Plaques <= 1200mm no necessiten armat transversal 
- Plaques > 1200mm han de tenir armat transversal d'acord amb la càrrega i com a mínim barres de 5 mm de diàmetre i 

distància entre eixos 500 mm.  
Tendons de pretesat:  

- Els tendons s'han de distribuir uniformement a través de l'amplària de l'element 
- Plaques =1200 mm. : col·locar com a mínim 4 tendons 
- Plaques >600 mm. i <1200 mm: 3 tendons com a mínim 
- Plaques <=600 mm. : 2 tendons com a mínim 
- La distància entre tendons horitzontalment >= ( grandària màx. àrid de beurada del formigó) + 5mm o  >=20mm i 

>=diàmetre de la barra; i verticalment >= ( grandària màx. àrid de beurada del formigó) >= 10mm i >= al diàmetre de la 
barra.  

La superfície de les plaques per a utilitzar-les amb una capa de compressió realitzada in-situ ha de tenir les característiques que 
indica l'apartat 6.2.5 de la UNE-EN 1992-1-1.  
No s'admeten fissures horitzontals en l'ànima d'acord amb UNE-EN 1168.  
Toleràncies:  
Toleràncies dimensionals relatives a la seguretat estructural:  
- Cantell placa:  

- h <= 150mm: -5 mm , +10 mm 
- h >=250 mm: ± 15 mm 
- 150 mm< h < 250 mm es fa interpolació lineal  

- Gruix de l'ànima:  
- Ànima individual: -10 mm 
- Total per placa (suma d'ànimes): -20 mm  

- Gruix mínim de l'ala (sobre i sota alvèols):  
- Ala individual: -10 mm , +15mm  

- Posició vertical de l'armadura en el costat traccionat. Barra individual, cordó o cable:  
- h <=200 mm: ± 10 mm 
- h >=250 mm: ± 15 mm 
- 200 mm< h < 250 mm: interpolació lineal 
- Valor mitja per placa: ±7 mm  

Toleràncies per a objectius constructius:  
- Llargària de la placa:  ± 25 mm 
- Amplària de la placa:  ± 5 mm 
- Amplària de la placa per a plaques tallades longitudinalment:  ± 25  
Toleràncies per al recobriment formigó:  
- Recobriments mínims d'acord amb taula 37.2.4 i tolerància 0 d'acord amb EHE 08 punt 37.2.4 
- Veure indicacions en UNE-EN 1168  
Forma del junt longitudinal:  
- Veure UNE-EN 1168  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
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:  
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 identificador de l'organisme de certificació;  
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant; 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge; 
- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat; 
- Descripció del producte, nom genèric i ús previst; 
- Informació de les característiques essencials:  

- Resistència a compressió del formigó 
- Resistència última a tracció i límit elàstic (de l'acer) 
- Resistència mecànica (per càlcul) 
- Resistència al foc (per a la capacitat portant) 
- Aïllament al soroll aeri i transmissió del soroll per impacte 
- Detalls constructius (propietats geomètriques i documentació tècnica) 
- Durabilitat  

Per aquest producte es poden realitzar tipus d'etiquetes diferents on es detalla d'una manera o altre la informació sobre les 
característiques essencials segons estigui en la informació tècnica, en la documentació tècnica o en les especificacions de 
disseny , d'acord amb l'UNE-EN corresponent del producte.  
Sobre el producte es pot col·locar etiqueta simplificada on apareixeran les dades següents:  
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant; 
- Número identificador de la unitat 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge; 
- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat;  
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  
En cada subministrament d'elements resistents que arribi a l'obra s'ha de verificar com a mínim:  
- Que les marques d'identificació sobre l'element resistent (fabricant, tipus d'element, data fabricació i dades geomètriques) 

coincideixen amb les dades del full de subministrament 
- Que les característiques geomètriques i d'armat estan d'acord amb la fitxa tècnica i coincideixen amb les especificades al 

projecte executiu  
L'element resistent que resulti malmès quedant afectada la seva capacitat resistent en els processos de transport, descarrega i 
manipulació, no s'ha d'utilitzar en l'obra  
Emmagatzematge: Les biguetes i lloses alveolars pretensades s'han d'apilar netes sobre suports que han de coincidir en la 
mateixa vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària superior a 1,5 metres, llevat d'indicació del propi fabricant  
Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament han de ser els 
especificats en la DT 
Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni estar sotmeses a càrregues 
imprevistes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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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 1168:2006 Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares.  
UNE-EN 13369:2002 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón.  
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:  
 - Productes per a estructural:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
En cada subministrament d'elements resistents que arribi a l'obra s'ha de verificar com a mínim:  
- Que les marques d'identificació sobre l'element resistent (fabricant, tipus d'element, data fabricació i dades geomètriques) 

coincideixen amb les dades del full de subministrament 
- Que les característiques geomètriques i d'armat estan d'acord amb la fitxa tècnica i coincideixen amb les especificades al 

projecte executiu  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7B -  GEOTÈXTILS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B151E0. 
 
 
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 polièster termoestable fet amb fibres de polièster 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 pel 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 a l'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)  
     - 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):  
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- 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 protegits 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 su 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 su 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 construcción 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 Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció, 
 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge, 
 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció, 
 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i protecció:  
     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 
 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació, 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació, 
 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació, 
 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació, 

 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació, 
 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació, 
 - Productes per a canals de Funcio: Separació, 
 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions  
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 l'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: 
     - 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 geotèxtil 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 LÀMINES 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 % 
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- 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDDZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDDZU010. 
 
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 

- 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 

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. 

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 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 

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 
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- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 

Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 

ELEMENTS DE FOSA: 

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):  >= 18 kg/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:  34 - 50 kg/mm2 

Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 22 kg/mm2 

Allargament a la ruptura:  >= 23% 

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. 

A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 

Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 38 kg/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 de l'element 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. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDG -  MATERIALS PER A CANALITZACIONS 
 
BDGZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDGZFN50,BDGZPB00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els separadors, els obturadors, la banda o 
malla de senyalització o les plaques de protección.  
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  
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 
 
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones subterráneas.  
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZ3170. 
 
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. 

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 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 

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: 

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):  >= 18 kg/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 
 

BASTIMENT I TAPA O REIXA: 



 

Modificació parcial del projecte d’actualització de l’àmbit 1 de la segona fase del projecte complementari als d’urbanització dels sectors industrials nord. Estacions de bombament                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

 Pàgina:  32 
 

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 de l'element 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. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDN -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ DE FUMS I VENTILACIÓ ESTÀTICA O HÍBRIDA 
 
BDNZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDNZ5000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bastiment i reixeta de ventilació per a conducte de ventilació estàtica.  
S'han considerat els materials següents:  
- Alumini 
- PVC  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les lamel·les han de ser rectes i han d'estar provistes de trencaaigües.  
Han de tenir un color uniforme i una superfície llisa, sense defectes com ara esquerdes, ondulacions, vetes, bufaments, etc.  
Secció útil:  >= 400 cm2  
Toleràncies:  
- Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/m  
- Torsió:  ± 1°/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
REIXETA DE PVC:  
Les peces han d'estar fetes per injecció de granulats de PVC no plastificats.  
Densitat (UNE 53-020 mètode B):  1400 - 1500 kg/m3  
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 80°C  
Absorció d'aigua (UNE 53-028):  <= 1%  
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-141):  No s'ha de trencar  
Resistència a l'adhesió (UNE 53-141):  >= 30 N/cm  
Reacció al foc (UNE-EN 13501-1):  C-s3,d0  
REIXETA D'ALUMINI:  
Els perfils d'alumini han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini, d'aliatge Al 0,7 MgSi (UNE 38-337).  
La seva superfície ha d'estar protegida amb anodització.  
Anodització (UNE 38-010):  >= 15 micres  
Qualitat del segellat, mètode de la gota colorant (UNE 38-017):  0 <= M <= 2 (M = mitjana total)  
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm, UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protejida de les plujes, 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 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22TL10. 
 
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:  
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 la conducción de cables. 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  
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- Han d'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 posada a l'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 que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
 
BG31 -  CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG31340U,BG31330U,BG31430U,BG31450U,BG319680. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

 

 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 RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

 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 
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 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 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. 

 

 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. 

 

Emmagatzematge:  

 

 En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NORMATIVA GENERAL: 

 

 REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

 

 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: 
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 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. 

 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNZ1 -  CARRETS DE DESMUNTATGE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BNZ1U300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Carrets extensibles d'acer per a muntatge de vàlvules, de 500 o 1000 mm de diàmetre nominal i de 10 bar de pressió nominal.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per:  
- Dos cossos d'acer inoxidable, mascle i femella, amb brides i maniguets lliscants 
- Tancament d'estanquitat mitjançant junt de doble llavi  
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.  
Tipus d'acer:  AISI-304  
Llargària màxima carret mesurada entre brides:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre nominal carret (mm) ¦   Llargària màxima segons PN brida    ¦ 
¦                              ¦---------------------------------------¦ 
¦                              ¦brida PN 10 ¦brida PN 16 ¦brida PN 25  ¦ 
¦------------------------------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦            500               ¦    285     ¦    305     ¦    325      ¦ 
¦           1000               ¦    315     ¦    365     ¦    425      ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B -  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
D0B3 -  ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B3P41JA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat o altres usos, manipulades a 

l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 

- Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │    Ganxos i patilles     │ 
│            │──────────────────────────────│──────────────────────────│ 

│            │   D <= 25 mm  │   D > 25 mm  │  D < 20 mm │ D >= 20 mm  │ 
│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 

│   B 400    │      10 D     │     12 D     │     4 D    │     7 D     │ 
│   B 500    │      12 D     │     14 D     │     4 D    │     7 D     │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

- Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper:  >= 20 D 

En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració. 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no malmetre el formigó 

amb les altes temperatures. 

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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 

 

E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2212122. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny 
- Excavació per a buidada de soterrani 
- Excavació per mètodes arqueològics 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- 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 
Excavació per mètodes arqueològics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Excavació manual per nivells 
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d’interès apareguts 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
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. 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin 
destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i 
d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les 
terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils. 
EXCAVACINS PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb 
lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions. 
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la maniobrabilitat de màquines 
o de camions sense gran dificultat. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat. 
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Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el programa d'actuacions arqueológiques, i 
els que, durant el procés d'excavació, determini el director de les excavacions arqueológiques. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
Cal confeccionar una memòria amb una descripció de les feines fetes amb les següents dades com a mínim: 
- Registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 
- El registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del jaciment, amb indicació de les cotes de fondària, 
que s’han d’especificar en relació a una cota zero determinada respecte el nivell del mar 
- El siglatge del material arqueològic moble. 
- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels detalls significatius del jaciment 
- Anàlisi de mostres de terres o d’altres elements per analitzar, si s’escau 
Cal que el material arqueològic moble trobat estigui net i siglat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la 
DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
EXCAVACINS PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de 
l'excavació. 
EXCAVACIÓ PER A BUIDADA DE SOTERRANI: 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives especialment si es treballa a la seva base. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús 
de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni 
els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta 
execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
 
E3C -  LLOSES 
 
E3C5 -  FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3C515G3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a pretensar, 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 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan referència a 
la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
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. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF. 
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. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
- Consistència seca:  <= 15 cm 
- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. 
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 
- 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 es prevegi que durant 
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
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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 s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si s'escau) i demés 
elements ja col·locats. 
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 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 inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de 
vibrar enèrgicament. 
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. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
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. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
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 
 
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 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
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E3 -  FONAMENTS 
 
E3Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3Z112Q1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó pobre al fons de les rases o dels pous de 
fonamentació prèviament excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Execució dels junts 
- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa: - 10 mm, + 30 mm 
- Nivell:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 20 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L’acabat del fons de la rasa o pou, s’ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. Si ha de passar un temps 
entre l’excavació i l’abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l’acabat final del terreny 
just abans de fer la capa de neteja. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores següents la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície 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 DB-SE. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4D -  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 
 
E4DE -  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS SOBRE BASTIDES PER A SOSTRES I LLOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4DE1260. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge d'estructura provisional amb bastides i taulell per a encofrat de sostres o lloses.  
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 la bastida 
- Muntatge i col·locació del taulell 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 la bastida i l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de la bastida i 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.  
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La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi 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.  
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 excepcions anteriors.  
La DF podrà reduir els terminis 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.  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per 
a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.  
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.  
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 període 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 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.  
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, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les 
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements 
utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 6 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 6 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:  
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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).  
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
E4E2 -  PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4E2564L. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila expandida 
premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, 
per a quedar vist o per a revestir. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets 
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. 
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que 
fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d’exposició. 
Les filades han de ser horitzontals. 
Les peces han d’estar col.locades a trencajunt. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça. 
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la 
DF. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades. 
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i armades, formant un pilar del 
terra al sostre. 
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a 
mínim 65 mm. 
Ha d’haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l’element sense que aquest quedi afectat en 
les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l’especificat a la DT. 
Les regates, en el seu cas, han de complir l’especificat en el seu plec de condicions. 
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm. 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Massissat del junt vertical: 
- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça 
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm 
Toleràncies d'execució: 
L’element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents: 

- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
- Distància entre obertures:  ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Aplomat en una planta: ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 50 mm 
- Axialitat:  ± 20 mm 
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm 
- Gruix: 
     - Fàbrica al llarg o través:  + 5% 
     - Altres fàbriques:  ± 25 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de 
revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant. 
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua 
del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec. 
Les peces s’han de col.locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el 
morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical. 
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a 
col·locar. 
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, i ha de quedar compactat i sense 
buits dins de les peces. 
En el moment de l’abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la pressió del formigó fresc. 
Cal protegir l’obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient. 
Quan s’interromp l’execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d’evitar l’acció de l’aigua de pluja sobre els materials. 
Durant l’adormiment s’ha de mantenir l’humitat de l’element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura 
alta, vent fort, etc.). 
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l’execució 
de l’obra o d’altres. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superficie corresponent a obertures, d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures de 2,00 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de 2,00 m2 fins a 4,00 m2 com a màxim: Es dedueix el 50% 
- Obertures de més de 4,00 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. 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. 
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
E4E8 -  CÈRCOLS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4E865CE. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de cèrcol en parets estructurals portants o de travament, format per peces de morter de ciment premoldejades en 
forma d'U, col·locades amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc amb sorra de marbre, per a quedar vistos 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 junts han de ser plens i enrasats sempre que la DF no fixi cap altra condició. 
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 
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. 
Abans de l'abocada del formigó, s'ha d'humitejar la filada de blocs de morter de ciment que fan d'encofrat. 
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. 
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4L -  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
 
E4LV -  LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT PER A SOSTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4LV75VV. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de lloses alveolars de formigó precomprimit sobre els elements de suport per a la formació de 
sostre.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Confecció dels plànols de muntatge del sostre 
- Preparació del perímetre de recolzament, neteja i anivellament 
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari 
- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament 
- Presentació de les plaques 
- Anivellament de les plaques 
- Eliminació del formigó de la cara superior dels alvèols, als extrems que requereixin ser massissats  
CONDICIONS GENERALS:  
Les plaques s'han de col·locar a nivell sobre els elements de suport del sostre.  
No es permet recolzar lloses alveolars sobre peces ceràmiques, si no hi ha un cercol de formigó armat per a resoldre el 
recolzament  
El recolzament de les lloses alveolars sobre bigues o murs s'ha de fer amb una capa de morter fresc >= 15mm de gruix, o sobre 
bandes o recolzaments individuals de material elastomèric situats en cada nervi de la llosa  
La longitud de recolzament mínima nominal mesurada des de la vora de la llosa alveolar fins la vora interior del recolzament ha 
de ser: 
En recolzaments directes  
- Llargària:  50 mm 
- Tolerància:  - 10 mm 
- No s'admeten recolzaments reals en obra < 40 mm  
En recolzaments indirectes sense apuntalat de llosa  
- Llargària:  40 mm 
- Tolerància:  - 10 mm 
- No s'admeten recolzaments reals en obra < 30 mm  
El sostre, un cop formigonats els nervis, i en el seu cas la capa de compressió, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en 
el seu pla.  
Les plaques s'han de recolzar en els elements de suport de manera que aixó no disminueixi la secció de la peça.  
Si el sostre ha de tenir una capa de compressió, ha de tenir un gruix >= 40 mm de formigó amb una armadura de repartiment, 
que com a mínim ha d'estar composada per rodons de 4 mm disposats en direcció transversal i longitudinal amb una separació 
màxima entre rodons de 35 cm.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig en planta:  ± 30 mm  
- Nivell:  ± 20 mm  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en els articles 5.4.2 i 5.4.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge es realitzarà d'acord amb el projecte i en particular amb el que indiquen els plànols i les documents d'instruccions 
de muntatge del fabricant.  
Les plaques s'han de col·locar a tocar.  
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malbé.  
Les armadures s'han de mantenir en la seva posició amb separadors. La qualitat d'aquests i la seva disposició ha d'estar d'acord 
amb el que estableixen els apartats 37.2.5  i 69.8.2 de l'EHE-08  
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat  
S'ha de comprovar que en el formigonat, els junts quedin totalment reblerts de formigó  
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  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada 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).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Preparació del perímetre de recolzament de la placa, neteja i anivellament 
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari 
- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament 
- Replanteig de les plaques 
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- Anivellament de les plaques  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de 

l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementaria:  

- De les estructures  projectades i construïdes d'acord a l'EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la 
qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en 
particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions 

tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions 

específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de 
realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
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 D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la col·locació de les plaques.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. 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) per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element.  
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E5 -  COBERTES 
 
E53 -  COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES 
 
E530 -  COBERTES DE PLAQUES ALLEUGERADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E530N001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de revestiment de cobertes amb pendent, mitjançant plaques o planxes de perfils diversos. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Ancorades sobre corretges 
- Fixades mecànicament 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques ondulades de fibrociment NT 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels eixos dels pendents 
- Col·locació de les plaques 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la coberta de plaques de color, el conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 
En els elements de plaques de fibrociment, la cara menys rugosa ha de quedar col·locada a la part superior. 
Les esquenes d'ase i les vores han de quedar alineades longitudinalment. 
Les plaques han d'estar alineades o desplaçades una onda o un nervi, respecte a les inferiors, en la direcció del pendent i 
alineades en l'altra direcció. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Totes les fixacions han d'estar a la part alta de les ondes o dels nervis i han de portar una volandera tova d'estanquitat, una 
volandera metàl·lica i un suport d'onda o de nervi. Els ganxos d'ancoratge, a més, han de dur una femella. 
Les plaques alternades en ambdós sentits han de portar una fixació amb anella de seguretat. 
Els cavalcaments laterals entre plaques han de quedar protegits del vent dominant. 
El cavalcament entre les peces ha de ser l’adequat en funció del pendent del suport i les condicions de l’entorn (zona eòlica, 

tempestes, altitud topogràfica, etc.). 
En les plaques ancorades sobre corretges, els ganxos d'ancoratge s'han de col·locar al costat de la corretja més propera al 
carener. 
Volada en el ràfec:  >= 5 cm 
- Plaques de polièster reforçat:  <= 20 cm 
- Plaques fibrociment NT o d’acer :  <= 35 cm 
Volada en el lateral:  >= 5 cm; <= una onda o un nervi 
Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm 
Separació entre les peces de les dues vessants en l’aiguafons:  >= 20 cm 
Distància entre la fixació i els extrems de la placa:  >= 5 cm 
Distància entre les anelles de seguretat: 
- Plaques de poliéster o fibrociment:  <= 200 cm 
- Plaques d’acer:  <= 500 cm 
Cavalcament entre plaques: 
- Sobre la placa inferior en el sentit del pendent (segons el pendent i la zona ha de complir la NTE-QT): 
     - Perfil ondulat gran o nervat:  15 - 20 cm 
     - Perfil ondulat petit o grecat:  10 - 15 cm 
- Sobre la placa lateral: 
     - Perfil ondulat:  >= un quart d'onda 
     - Perfil nervat o grecat:  >= la part superior del nervi 
Toleràncies d'execució: 
- Paral·lelisme entre dues plaques consecutives:  ± 5 mm 
- Paral·lelisme entre el conjunt de plaques:  ± 30 mm 
- Alineació entre dues plaques consecutives:  ± 5 mm 
- Alineació entre les plaques d'una filada:  ± 20 mm 
- Cavalcament:  - 20 mm 
PLAQUES DE FIBROCIMENT: 
Punts de recolzament per placa: 
- Placa de llargària <= 1,52 m:  >= 2 
- Placa de llargària 1,52 – 2.50 m :  >= 3 
- Placa de llargària > 2,50 m: 
     - Perfil nervat o llis:  >= 3 
     - Perfil ondulat:  >= 4 
Punts de fixació per placa:  
- Placa de llargària <= 1,52 m:  >= 2 
- Placa de llargària 1,52 – 2.50 m :  >= 3 
- Placa de llargària > 2,50 m:  >= 4 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen 
aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
 
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 d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
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. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E81 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
E811 -  ARREBOSSATS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E811N001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

 

 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 

 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. 

 

 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: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   Tipus     │ Planor │Aplomat a cada planta│ Nivell previst en  │ 

│ arrebossat  │ (mm/m) │en parament vertical │parament horitzontal│ 
│             │        │        (mm)         │      (mm)          │ 

│─────────────│────────│─────────────────────│────────────────────│ 
│Esquerdejat  │  ± 10  │           -         │          -         │ 
│A bona vista │   ± 5  │        ± 10         │       ± 10         │ 
│Reglejat     │   ± 3  │         ± 5         │        ± 5         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

 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. 
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 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 <= 2,00: No es dedueixen 

 Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50% 

 Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100% 

 

 En paraments horitzontals: 

 

 Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 

 Obertures > 1,00 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. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E89 -  PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E898N001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

 

 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) 
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 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 corregir 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. 

 

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. 
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 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: 

┌─────────────────────────────────────────────┐ 
│Material superficie  │ Hivern  │   Estiu     │ 

│─────────────────────│─────────│─────────────│ 
│       Guix          │3 mesos  │   1 mes     │ 

│─────────────────────│─────────│─────────────│ 
│      Ciment         │ 1 mes   │ 2 setmanes  │ 

└─────────────────────────────────────────────┘ 
 

 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: 0% 

 Obertures entre 1 i 2 m2: 50% 

 Obertures > 2 m2: 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 D.T 

 

 Deducció de la superfície corresponent a obertures: 

 

 Obertures <= 1 m2: 0% 

 Obertures entre 1 i 2 m2: 50% 

 Obertures > 2 m2: 100% 

 

 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 amidada segons les especificacions de la DT 

 

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 

 

 m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAR -  PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EARSA11B. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Portes de grans dimensions amb els accessoris i mecanismes necessaris per a possibilitar el seu accionament manual o 
automàtic, col·locades sobre fàbrica. 
S'han considerat els elements següents: 
- Porta basculant amb una o dues fulles, amb o sense portes laterals, amb o sense tarja fixe de ventilació superior, compensada 
amb molles d'acer o amb contrapès lateral amb tots els mecanismes d'accionament i amb pany. 
- Porta enrotllable amb les guies, el corró compensat amb molles laterals i el pany. 
- Porta extensible de ballesta de perfils d'acer. 
- Porta plegable d’apertura ràpida vertical, amb tots els mecanismes d’accionament elèctric i amb pany. 
- Porta seccional amb funcionament manual o amb operador electromecànic amb tots els mecanismes d’accionament i amb 
pany. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Portes basculants: 
- Replanteig 
- Col·locació i ancoratge de guies, politges, etc. 
- Muntatge de la porta 
- Muntatge dels contrapesos o motlles 
- Equilibrat de la porta 
- Neteja i protecció 
Portes enrotllables: 
- Replanteig 
- Col·locació de les guies i rejuntat amb l'obra de fàbrica 
- Muntatge del corró, la persiana i els accessoris 
- Compensat de la persiana 
- Neteja i protecció 
Portes extensibles: 
- Replanteig 
- Fixació de les guies superiors 
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- Fixació de la guia inferior 
- Fixació dels bastiments laterals 
- Muntatge de la ballesta 
- Neteja i protecció del conjunt 
Portes ràpides: 
- Replanteig 
- Col·locació i ancoratge de l’estructura autoportant 
- Muntatge de la porta 
- Muntatge dels mecanismes d’accionament i connexionat elèctric 
- Equilibrat de la porta 
- Neteja i protecció 
Portes seccionals: 
- Replanteig 
- Col·locació i ancoratge de guies, politges, etc. 
- Muntatge de la porta 
- Muntatge dels mecanismes d’accionament 
- Connexionat elèctric, en el cas d’accionament amb operador electromecànic 
- Equilibrat de la porta 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
La porta ha de quedar al nivell i al pla previstos. 
Els mecanismes de lliscament han de garantir un accionament suau i silenciós. 
Les guies han de quedar fixades als paraments per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Distància entre ancoratges: 
- Porta basculant, extensible, ràpida o seccional:  <= 60 cm 
- Porta enrotllable:  <= 50 cm 
Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm 
Franquícia fulla-paviment:  <= 10 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat de les guies:  ± 2 mm 
- Pla previst respecte a les parets:  ± 2 mm 
- Franquícia fulla-paviment:  ± 2 mm 
PORTA BASCULANT, ENROTLLABLE, EXTENSIBLE O SECCIONAL: 
Ha de tenir topalls fixats als paraments per tal d'evitar cops al obrir-la. 
PORTA BASCULANT: 
Contrapès lateral: 
- Ha d'anar muntat dins d'una caixa registrable en tota la seva alçada i ha de tenir fre de caiguda 
- Ha de ser únic i ha d'estar connectat per mitjà de cables als dos laterals de la fulla 
PORTA RÀPIDA O SECCIONAL: 
Els accessoris i automatismes d’obertura i tancament han d’estar situats a la posició indicada a la DT o, en el seu defecte, la 
indicada per la DF. 
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les instruccions del fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de fixar definitivament les guies, s'ha de procedir a la col·locació de la fulla i a la seva anivellació i aplomat. 
PORTA RÀPIDA O SECCIONAL: 
No s'han de produir danys a les portes ni als mecanismes durant el procés de muntatge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PORTA BASCULANT: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
PORTA ENROTLLABLE, EXTENSIBLE, RÀPIDA O SECCIONAL: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTE-PPA/1976 Particiones: PUERTAS DE ACERO. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

 

F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F227 -  REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227T00F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 

S'han considerat els elements següents: 

- Sòl de rasa 

- Esplanada 

- Caixa de paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 

L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 

- Planor:  ± 20 mm/m 

- Nivells:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la 

DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R45069. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material d’excavació i residus 

de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de 

classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de l'obra o entre obres, amb dúmper o 

mototragella o camió 

- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de reciclatge, amb 

contenidor, dúmper o camió 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a 

centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos. 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el tipus de residu. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES 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 trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 

s'utilitzi. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors 

adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

A L'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 la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions 

i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 

TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com a útils, o 

siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la 

quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per 

al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. 

els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara 

pintures, dissolvents, etc.. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES 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 TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

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 d'acord 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%. 

RESIDUS ESPECIALS: 

unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ley 10/1998, de 21 de abril, 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. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de Residus de 

Catalunya. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F3J -  GABIONS I ESCULLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F3J2181C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d'estabilitzar talussos o fer defenses marítimes o fluvials.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Gabions reblerts amb pedra d'aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan  
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Estructures de gabions:  
- Replanteig dels gabions 
- Preparació de la base 
- Estesa de la caixa de tela metàl·lica 
- Ancoratge de la base de la caixa 
- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l'obra o subministrada segons el cas 
- Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció 
- Tancat i lligat final 
- Neteja i retirada de runa i material sobrant  
Esculleres sobre fons no submergit:  
- Replanteig de l'escullera 
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- Preparació de la base 
- Subministrament i col·locació de les pedres 
- Retirada de runa i material sobrant  
ESTRUCTURA DE GABIONS:  
Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer galvanitzat en calent, reblertes amb pedra 
natural o grava de pedrera, triada a l'obra, o d'aportació.  
Ha de tenir la secció prevista a la DT.  
Ha de ser estable.  
Les cares han de ser planes i les arestes rectes.  
La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions.  
El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica.  
Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el diàmetre de la malla.  
Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes característiques.  
Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals.  
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas de malla.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària:  ± 3%  
- Amplària:  ± 3%  
- Alçària:  ± 5%  
ESCULLERA:  
Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de forma irregular.  
Ha de tenir la secció prevista a la DT.  
Ha de ser estable.  
Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT.  
Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT.  
Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT.  
Els blocs han d'estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals.  
El front ha de ser uniforme, no han d'haver-hi blocs sobresortits o enfonsats respecte la superfície general d'acabat.  
Toleràncies d'execució:  
- Llàrgaria:  ± 3%  
- Amplària:  ± 3%  
- Planor: - 120 mm, + 300 mm  
- Alçària:  ± 5%  
L'amplada i el gruix de les capes, no han de ser inferiors als valors previstos de projecte corresponents a la cota de treball.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS:  
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT.  
El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les cantonades.  
Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions.  
Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 cm d'alçària, i amb separacions 
horitzontals de 50 cm.  
Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les més grosses als paraments.  
ESCULLERA:  
Ha d'haver-hi coincidència entre el material transportat i el document d'identificació expedit a la pedrera.  
Els llocs de descàrrega s'han d'ajustar als previstos en la DT.  
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT.  
Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar-ne d'altres.  
En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha d'enrasar, massissant-se els forats 
amb material disposat de forma que es proporcioni als blocs la fonamentació més regular possible.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina d'aportació i selecció de la pedra dels voltants 
de l'obra.  
ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONS NO SUBMERGIT O ESCULLERA DE BLOCS PREFABRICATS:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES:  
* 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).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:  
- Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d'acord a les exigències del plec.  
- Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de la peça i la granulometria de les pedres en 

contacte amb la malla.  
- Comprovació de les característiques geomètriques d'un 10% de les peces.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:  
- Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur de contenció).  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA 
NATURAL:  
- Aprovació dels mitjans i mètodes d'execució utilitzats pel contractista.  
- Control i classificació del material transportat i comprovació de les zones de descarrega.  
- Contrastar el material transportat amb l'indicat al document d'identificació expedit a la pedrera.  
- Control diari del material col·locat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA 
NATURAL:  
- Determinació de coordenades i cotes, en perfils cada 20 m, de l'obra executada per tal de conèixer la geometria global 

assolida així com el gruix de les diferents capes de material.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCTRUCTURA DE GABIONS:  
El procés de formació dels gabions s'ajustarà a les indicacions del plec de condicions.  
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. En aquest 
darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, 
fins el 100% del subministrament.  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCULLERES DE FONS NO 
SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL:  
Si els mitjans utilitzats no s'ajusten als previstos, no s'ha d'autoritzar l'inici dels treballs o s'hauran d'aturar fins que es compleixin 
les condicions pactades.  
Si s'observa que el material transportat no és l'indicat al document d'identificació que porta el camió, se l'haurà de classificar 
amb la categoria de pedra que correspongui realment al material transportat. Si no es pot classificar dins d'alguna de les 
grandàries utilitzades a l'obra, s'haurà de rebutjar el camió sense autoritzar-ne la descarrega i a més, s'haurà de doblar el 
nombre de camions controlats fins que no es detectin errors al llarg d'una setmana.  
No es poden admetre procediments de posada en obra que provoquin segregacions a l'escullera, ni danys al talús, capa de filtre 
o geotèxtil. Qualsevol geotèxtil perjudicat durant aquestes operacions, ha de ser reparat o substituït a càrrec del Contractista.  
Si es detecten zones mal executades, s'hauran de corregir abans de continuar els treballs i si cal s'hauran de modificar els 
processos d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I JUNTS 
 
F7B -  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F7B451E0. 
 
 
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 polièster termoestable fet amb fibres de polièster 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.  
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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.  
 
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 malmeses  
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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

 
FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK282GA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- 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 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

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. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck 

(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la solera:  ± 20 mm 

- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 

- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 

- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 
 
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. 

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'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 

disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZ3174. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

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 
 
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 
 

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. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG -  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FGJ -  EDIFICIS PREFABRICATS PER A CENTRES DE TRANSFORMACIÓ I ACCESSORIS 
 
FGJZ -  ACCESSORIS PER A CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FGJZ1000. 
 
 
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d’accessoris de seguretat i maniobra per a l’interior del centre de tranformació. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació dels elements en el seu lloc a dintre del centre de transformació 
- Retirada de la obra de les restes d’embalatges, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició cadascún dels elements ha de ser la indicada a la DT o, en el seu defecte, l'especificada per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés d'instal·lació no ha de causar desperfectes als materials. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

 
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
unitat de quantitat realment instal.lada amidada segons les especificacions de la D.T.. 
 
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 

 

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 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G21YD3BG. 
 
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.  
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.  
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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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G228 -  REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G228U020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

 

 Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials 

o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. 

 

 S'han considerat els tipus següents: 

 

 Rebliment i piconatge de rasa amb terres 

 Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 

 Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural 

 Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural 

 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

 Preparació de la zona de treball 

 Situació dels punts topogràfics 

 Execució del rebliment 

 Humectació o dessecació, en cas necessari 

 Compactació de les terres 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

 Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament. 

 

 Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 

 

 El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

 

 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. 

 

 En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el 

mateix nivell. 

 

 La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels 

terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 

 

 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. 

 

 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). 

 

RASA: 

 

 Toleràncies d'execució: 

 

 Planor:  ± 20 mm/m 

 Nivells:  ± 30 mm 

 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

 

 El reblert ha d'estar format per dues zones: 

 

 La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 

 La zona alta, la resta de la rasa 

 

 El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no 

produeixi danys a la tuberia instal·lada. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

 S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o 

de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 

 

 S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
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 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. 

 

 Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la 

base per al rebliment. 

 

 L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert. 

 

 Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. 

 

 No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

 

 Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera 

uniforme. 

 

 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. 

 

 S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 

 

 Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar afegint la 

tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 

 

 En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de 

l'element han de quedar al mateix nivell. 

 

 Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència 

necessària 

 

 Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 

 

 S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 

 

 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 

 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

 

 El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF 

 

 La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la tuberia instal·lada. 

 

GRAVES PER A DRENATGES: 

 

 S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

 

 El material 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. 

 

 Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 

 

 Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície 

contínua de separació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 *PG 3/75 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 MOD 6 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. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G22D -  ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G22DU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ:  

 

 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 

 Esbrossada del terreny 

 Càrrega de les terres 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: 

 

 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 DT o, en el seu defecte, per 

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 

 

 *PG 3/75 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 MOD 6 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. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
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G26 -  EIXUGADES I ESGOTAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2616H02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions necessàries per extreure l'aigua d'una excavació, d'un recinte o del terreny.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Esgotament d'excavació a cel obert o en mina amb bomba  
- Esgotament de recintes amb bomba  
- Extracció de l'aigua del terreny amb un conjunt de llances clavades al terreny connectades amb un tub a un equip de 

bombes  
- Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip per a realitzar la reducció del nivell freàtic  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Esgotament d'excavació o recinte:  
- Preparació de la zona de treball 
- Instal·lació de la bomba, connexió a la xarxa elèctrica, al tub d'extracció i a la xarxa de desguàs 
- Extracció de l'aigua, abocant-la als punts de desguàs 
- Manteniment del sistema 
- Desmuntatge del sistema quan ho autoritzi la DF.  
Desplaçament i instal·lació equip reducció nivell freàtic:  
- Transport fins a l'obra de l'equip 
- Preparació de la zona de treball 
- Instal·lació del sistema de bombeig, connexió a la xarxa elèctrica, al tub d'extracció i a la xarxa de desguàs 
- Situació de les llances i clavat de les mateixes al terreny 
- Connexió de les llances al tub d'extracció 
- Desmuntatge del sistema quan ho autoritzi la DF.  
Reducció del nivell freàtic:  
- Extracció de l'aigua intersticial del terreny de forma permanent 
- Manteniment de l'equip en condicions de funcionament  
ESGOTAMENT D'EXCAVACIONS, DE RECINTES O REDUCCIÓ DEL NIVELL FREÀTIC:  
Els punts de desguàs han de ser els especificats en la DT o els indicats per la DF.  
S'ha de verificar de forma periòdica que el nivell de l'aigua resta dins dels límits previstos a la DT.  
DESPLAÇAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP REDUCCIÓ NIVELL FREÀTIC:  
L'equip ha de quedar instal·lat després del muntatge, al lloc indicat per la DF, amb les connexions fetes i preparat per a la seva 
posada en marxa.  
Les unions entre els diferents accessoris seran estanques.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La DF ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs.  
L'ordre d'execució ha de ser l'indicat a la DT o el que determini la DF.  
L'operació de muntatge i desmuntatge de l'equip, l'ha de fer personal qualificat, seguint les instruccions  del tècnic de la Cia. 
Subministradora i de la DF.  
L'operació de transport i descàrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a no fer malbé l'equip.  
S'ha de mantenir seca la zona de treball durant tot el temps que duri l'execució de l'obra i evacuar l'aigua que entri fins als punts 
de desguàs.  
El mètode previst per a l'execució dels treballs ha de ser prèviament aprobat per la DF.  
La captació i evacuació de les aigües s'ha de fer de manera que no produeixi erosions o problemes d'estabilitat del terreny, 
d'assentaments a edificis propers, a les obres executades o a les que s'estan construint.  
Cal fer un seguiment per a controlar el desenvolupament dels nivells freàtics, les pressions intersticials i els moviments del 
terreny, verificant que no son perjudicials per a l'entorn.  
Cal tenir equips de recanvi per a garantir la continuïtat d l'esgotament.  
En cas d'imprevistos (anormal arrossegament de sòlids, moviment de talussos, anormals variacions de cabal o nivells freàtics, 
etc.) s'ha d'avisar a la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ESGOTAMENT D'EXCAVACIONS, DE RECINTES O REDUCCIÓ DEL NIVELL FREÀTIC:  
m3 de volum d'aigua extreta, amidada com a producte del cabal mig d'extracció pel temps de funcionament real del sistema  
DESPLAÇAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP REDUCCIÓ NIVELL FREÀTIC:  
Quantitat d'unitats utilitzada, acceptada abans i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
G3Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G3Z1U010,G3Z112N1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

 

 Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó pobre al fons de les rases o dels pous de 

fonamentació prèviament excavats. 

 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

 Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 

 Situació dels punts de referència dels nivells 

 Abocada i estesa del formigó 

 Execució dels junts 

 Curat del formigó 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

 La superfície ha de ser plana i anivellada. 

 

 El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 

 

 Toleràncies d'execució: 

 

 Gruix de la capa: - 10 mm, + 30 mm 

 Nivell:  ± 20 mm 

 Planor:  ± 20 mm/2 m 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
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 El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores 

següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

 

 El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 

 

 L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G4 -  ESTRUCTURES 
 
G44 -  ESTRUCTURES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G440U040. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

 

 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 

 lements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 

 

 S'han considerat els tipus de perfils següents: 

 

 Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b (S 275 JR) o 

A/52b (S 355 JR) 

 Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b (S 275 JR) o 

A/52b (S 355 JR) 

 Perfils foradats d'acer laminat en calent de les series rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b (S 275 JR) o 

A/52b (S 355 JR) 

 Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer A/37b (S 235 JR), A/42b (S 275 JR) o 

A/52b (S 355 JR) 

 

 S'han considerat els acabats superficials següents: 

 

 Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

 Galvanitzat 

 Acabat amb una capa de rovell natural, per acers tipus Corten 

 

 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: 

 

 La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF 

 

 Les llindes i les traves han de quedar horitzontals. 

 

 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 
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 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. 

 

 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: 

 

 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 

 De 6 a 10 m: ± 5 mm 

 De 10 a 15 m: ± 6 mm 

 Fletxa (L=llum): <= L/1500, <= 10 mm 

 Aplomat: 

 Pilars: <= H/1000, <= 25 mm 

 Bigues (D=cantell): <= D/250 

 Tolerància total (suma de les toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural): <= 15 mm 

 

PILARS: 

 

 L'orientació del pilar ha de coincidir amb les indicacions de la DT 

 

 La unió entre els pilars s'ha de fer per mitjà de platines de connexió col·locades perpendicularment respecte a l'eix del 

pilar i ha de complir les toleràncies d'aplomat fixades. 

 

 Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó, no és necessari que es pinti. Si ha d'estar algun temps a 

la intempèrie, s'ha de protegir amb beurada de ciment. 

 

 Si la unió del pilar d'arrencada i els fonaments o altre element estructural es fa per mitjà d'una placa amb espàrrecs 

roscats, aquests han de ser més llargs de 80 cm; una vegada aplomat, nivellat i centrat el pilar s'han d'immobilitzar les 

femelles amb punts de soldadura. 

 

 L'espai entre la placa i els fonaments s'ha de reblir amb morter pòrtland de dosificació 1:2, de consistència fluida i 

granulometria <= 1/5 del gruix de junt. 

 

 Si els nusos son rígids han d'incorporar els trossos de jàssera corresponents fins al punt de moments flectors nuls. 

 

 Toleràncies d'execució: 

 

 Dimensions de les plaques base dels pilars:  ± 2% 

 Planor de les plaques base del pilar:  ± 0,2% 

 Dimensions de rigiditzadors:  ± 0,2% 

 Llargària dels trossos de jàssera incorporats (LJ): 

 D'1 m de jàssera, com a màxim:  ± 2 mm 

 D'1 a 3 m de jàssera:  ± 3 mm 

 

ELEMENTS D'ANCORATGE: 

 

 Toleràncies d'execució: 

 

 Planor:  ± 0,2% 

 Dimensions plaques d'ancoratge:  ± 2% 

 Separació entre barres d'ancoratge:  ± 2% 

 Alineació entre barres d'ancoratge:  ± 2 mm 

 Alineació:  ± 2 mm/m 

 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

 

 Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que compleixin les 

especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5. 

 

 El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la DT, o en el seu defecte l'indicat a la NBE EA-95, 

article 3.6.2. 

 

 La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la DT El diàmetre dels forats 

ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols. 

 

 Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

 

 Hi ha d'haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol. 

 

 Un cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de la unió més 1 mm, 

sense arribar a la superfície exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1 filet, com a mínim. 

 

 La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. 
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 Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar. 

 

 Toleràncies d'execució: 

 

 Les toleràncies en la forma i dimensions dels cargols, de les femelles i de les volanderes han de ser les que 

s'estableixen en la norma NBE EA-95. 

 Diàmetre dels cargols calibrats: - 0,00 mm, + 0,15 mm 

 Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència:  ± 1,0 mm 

 Separació i alineació de forats: 

 Diàmetre del forat 11 mm:  ± 1,0 mm 

 Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm:  ± 1,5 mm 

 Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm:  ± 2,0 mm 

 Diàmetre del forat 25 o 28 mm:  ± 3,0 mm 

 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

 

 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. 

 

 Les unions entre dues jàsseres han d'estar fetes per soldadura completa i han d'estar situades entre 1/4 i 1/8 de la llum 

amb una inclinació de 60°. 

 

 Toleràncies d'execució: 

 

 Dimensions dels cordons de soldadura: 

 De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm 

 De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 

 De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 

 De més de 150 mm:  ± 3,0 mm 

 

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. 

 

 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. 

 

 Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i 

Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 

 

 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 CARGOLS: 

 

 Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. 

 

 És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 

 

 Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. 

 

 La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per 

coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el definitiu. 

 

 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. 

 

 El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i 

s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 

 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

 

 Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 
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 Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible descobert 

 Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa, amb filferro elèctrode fusible nu 

 Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro elèctrode fusible 

 Elèctric per resistència 

 

 Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Per temperatures < 0°C es 

necessita l'autorització de la DF 

 

 Abans de soldar s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, i s'ha de tenir cura que quedin ben 

seques. 

 

 Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la llargària de les mateixes, 

han de ser els indicats a la DT, d'acord amb la norma NBE EA-95. 

 

 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. 

 

 Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb la NBE EA-95, per operaris qualificats per a fer el tipus de 

soldadura segons la UNE_EN 287-1. 

 

 Les condicions d'execució, disposició i ordre a realitzar les soldadures han de ser les establertes als articles 

corresponents de la NBE EA-95. 

 

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. 

 

 Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación 

NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 

 

 *PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G4 -  ESTRUCTURES 
 
G45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G450N001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

 

 Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a pretensar, 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 

 Bigues 

 Estreps 

 Sostres amb elements resistents industrialitzats 

 Sostres nervats unidireccionals 

 Sostres nervats reticulars 

 Lloses i bancades 

 Membranes i voltes 

 

 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 

 Curat del formigó 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

 En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan 

referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
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 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. 

 

 Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF 

 

 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. 

 

 Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

 

 Gruix màxim de la tongada: 

┌──────────────────────┐ 
│Consistència │ Gruix  │ 
│             │ (cm)   │ 
│─────────────│────────│ 
│    Seca     │<= 15   │ 
│  Plàstica   │<= 25   │ 
│    Tova     │<= 30   │ 
└──────────────────────┘ 
 

 Toleràncies d'execució: 

 

 Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. 

 

 Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831. 

 

 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 

 

 Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 

 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

 

 Verticalitat (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 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 

 

 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 10 de la norma EHE. 

 

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 mecànica ± 12 mm/3 m 
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 Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m 

 Acabat llis ± 5 mm/3 m 

 Acabat mol llis ± 3 mm/3 m 

 

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 mecànica ± 12 mm/3 m 

 Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m 

 Acabat llis ± 5 mm/3 m 

 Acabat mol llis ± 3 mm/3 m 

 Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

 

SOSTRES NERVATS RETICULARS: 

 

 Gruix de la capa de compressió: 

 

 Sostres amb blocs alleugerants permanents: >= 5 cm 

 Sostres amb motlles recuperables: >= 5 cm, >= 1/10 llum lliure entre nervis 

 

 Toleràncies d'execució: 

 

 Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

 Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m 

 Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m 

 Acabat llis ± 5 mm/3 m 

 Acabat mol llis ± 3 mm/3 m 

 Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

 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 es prevegi que 

durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix 

precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 

l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

 

 Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

 

 No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

 

 No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si s'escau) i 

demés elements ja col·locats. 

 

 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 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 inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

 

 L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

 

 La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora 

s'ha de vibrar enèrgicament. 

 

 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. 
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 Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 

 

 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. 

 

 Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

 

 Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del 

formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

 

 7 dies en temps humit i condicions normals 

 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions 

agressives 

 

 Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

 

ESTREPS: 

 

 Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros parcialment vist, però 

no després. 

 

 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. 

 

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 

 

LLOSES: 

 

 Si l'element és pretensat 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 pretensat s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges. 

 

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 

 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 

 *PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes. 

 

SOSTRES UNIDIRECCIONALS: 

 

 EFHE Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de 

Forjados unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 

 

 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G4 -  ESTRUCTURES 
 
G4B -  ARMADURES PASSIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G4B0U020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

 

 Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o 

malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
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 S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 

 

 Pilars 

 Murs estructurals 

 Bigues 

 Llindes 

 Cèrcols 

 Estreps 

 Lloses i bancades 

 Sostres 

 Membranes i voltes 

 Armadures de reforç 

 

 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 la 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 

 

 Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

 

 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. 

 

 La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 

 

 No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF 

 

 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. 

 

 Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts 

a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra 

en els casos previstos en la DT i autoritzats per la DF 

 

 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 66.6. 

 

 A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

 

 No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

 

 Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 

 

 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 la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix 

segons s'especifica a l'article 37.2.4. 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. 

 

 Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

 

 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 a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
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 Toleràncies d'execució: 

 

 Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

 

 Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831. 

 

BARRES CORRUGADES: 

 

 Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi 

empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 

 

 El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 

 

 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. 

 

 A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

 

 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 66.6 de l'EHE. 

 

 Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

 

 L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 

 

 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 

 

 Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = Secció barra 

solapada de diàmetre major) 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 

 Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

 

 Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

 

 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 

 Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

 El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 

 

 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. 

 

 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 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: 
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 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 

 *PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
G78 -  IMPERMEABILITZACIONS AMB PRODUCTES AMORFS 
 
G781 -  PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENTS VERTICALS, AMB EMULSIONS BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G781U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

 

 Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançan l’aplicació 

d’un producte líquid. 

 

 S'han considerat els materials següents: 

 

 Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant un producte asfàltic. 

 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

 Neteja i preparació de la superfície 

 Aplicació de la 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. 

 

 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 

 

 S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 

 

 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. 

 

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 

 

IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 

 

 *PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
GB3 -  REIXES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GB32U050. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

 

 Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la reixa, col·locada en la seva posició 

definitiva i ancorada amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques. 

 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

 Replanteig 

 Preparació de la base i formació dels caixetins d’ancoratge, en el seu cas 

 Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques 
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CONDICIONS GENERALS: 

 

 La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

 

 Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT 

 

 L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la 

DF 

 

 Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents, sense superar una fletxa 

d'1/250 de la seva llum: 

 

 Empenta vertical repartida uniformement:  100 kp/m 

 Empenta horitzontal repartida uniformement: 

 Lloc d'ús privat:  50 kp/m 

 Lloc d'ús públic:  100 kp/m 

 

 Distància entre la barana i el paviment: 

 

 Baranes de directriu horitzontal:  <= 5 cm 

 Baranes de directriu inclinada:  <= 3 cm 

 

 Toleràncies d'execució: 

 

 Replanteig:  ± 10 mm 

 Horitzontalitat:  ± 5 mm 

 Aplomat:  ± 5 mm/m 

 

REIXA METÀL.LICA: 

 

 Els muntants han de ser verticals. 

 

 Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment pòrtland o fixacions 

mecàniques. Tant els ancoratges d’acer com les fixacions mecàniques han d’estar protegits contra la corrosió. 

 

 Toleràncies d'execució: 

 

 Alçària:  ± 10 mm 

 Separació entre muntants:  ± 3 mm/2 m 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

 No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

 

 Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d’instal·lació i, alhora, han de 

mantenir l'aplomat de l’element fins que quedi fixat definitivament al suport. 

 

REIXA METÀL.LICA: 

 

 Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 

 

 Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva 

execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 

 

 La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 

 

 Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que 

hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 

 

 S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements. 

 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

 

 El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 

 

 Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
GDG5 -  CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GDG52537. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment NT i PVC, col·locats en una 
rasa i recoberts.  
S'han considerat els reblerts de rasa següents:  
- Reblert de la rasa amb terres  
- Reblert de la rasa amb formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.  
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.  
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.  
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.  
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25%  
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul  
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul  
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la massa.  
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts i reblert de rasa.  
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.  
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert.  
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.  
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no es 
produeixin disgregacions.  
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.  
 
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.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.  
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GG -  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
GG2 -  TUBS I CANALS 
 
GG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 
GG211D00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

 

 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 

 Retirada de la 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. 
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 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 consecutius:  <= 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 

 

 REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

 

 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. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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GG -  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
GG2 -  TUBS I CANALS 
 
GG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GG221B00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ: 

 

 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 la exterior i corrugada la interior 

 Tubs de material lliure d’halògens 

 Tubs de polipropilè 

 Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 

 

 S’han considerat els tipus de col·locació següents: 

 

 Tubs col·locats encastats 

 Tubs col·locats sota paviment 

 Tubs col·locats sobre sostremort 

 Tubs col·locats al fons de la rasa 

 

 L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 

 Replanteig del traçat del tub 

 L’estesa, fixació o col·locació del tub 

 Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

 El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes 

de mecanismes. 

 

 S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 

 

 Toleràncies d’instal·lació: 

 

 Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 

 

ENCASTAT: 

 

 El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 

 

 Recobriment de guix:  >= 1 cm 

 

SOBRE SOSTREMORT: 

 

 El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 

 

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 

 

 El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 

 

 Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 

 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

 

 El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 

 

 El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes 

de mecanismes. 

 

 Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

 

 Distància entre 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 
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 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. 

 

 Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

 

 REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

 

 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. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GG -  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
GG3 -  CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
 
GG31 -  CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GG31340V,GG31330V,GG31430V,GG3116E0,GG31450V,GG3111V0,GG319684. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

 

 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: 

 

 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. 

 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 RZ1–K (AS). 

 

 S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

 

 Cables UNE RFV, RV, RZ1–K per anar col·locats en tubs 

 Cables UNE RV, RZ1–K per anar muntats superficialment 

 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

 Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

 Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas 
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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. 

 

 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. 

 

CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K: 

 

 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 pertanyen, a la sortida del quadre de 

protecció. 

 

 No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

 

 En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o 

safata d'acer galvanitzat. 

 

 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. 

 

 Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

 

 Toleràncies d'instal·lació: 

 

 Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

 

CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 

 

 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 

 

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 retorciments ni coques. 

 

 Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 

 

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 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 

 

 REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GG -  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
GG3 -  CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
 
GG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GG3811M0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  
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 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 

 

 REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

 

K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
KD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
KDN -  EVACUACIÓ DE FUMS I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KDNZ500E. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aspiradors dinàmics col·locats a l'extrem del conducte.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació del aspirador i fixació al conducte 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, 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 unions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant de l'aparell, 
o expressament aprovats per aquest. 
Les parts del aparell que necessitin manteniment, com ara la caixa de rodaments,  han de ser accessibles. 
L'aspirador ha de quedar ajustat a l'extrem del tub. 
Ha d'anar suportat pel mateix conducte. S'aconsella que la distància entre l'última brida de subjecció del conducte i l'aspirador 
sigui inferior a 0,5 metres. 
L'aspirador ha de poder girar correctament. No ha d'entrar en contacte amb cap element constructiu ni amb cap altre part de la 
instal·lació. 
No s'han de transmetre vibracions o sorolls al conducte durant el seu funcionament.  
 
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.  
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.  
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Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les especificades al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
   

KQ -  EQUIPAMENTS 
 
KQN -  ESCALES PREFABRICADES 
 
KQN2 -  ESCALES PREFABRICADES RECTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KQN2U00K. 
 
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.  
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: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb 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 de connectors  
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 l'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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 



 

Modificació parcial del projecte d’actualització de l’àmbit 1 de la segona fase del projecte complementari als d’urbanització dels sectors industrials nord. Estacions de bombament                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

 Pàgina:  74 
 

  
O -  PARTIDES D'OBRES HIDRÀULIQUES 
 
OD -  DRENATGES 
 
ODD -  PARETS PER A POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ODDZU100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

 

 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 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 

 En el junt d'estanquitat: 

 Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub 

 Col·locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme d'expansió 

 Col·locació del tub dins de la peça del junt 

 Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior 

 Prova de l'estanquitat del junt col·locat 

 

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. 
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 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. 

 

 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 

 

 Toleràncies d'execució: 

 

 Nivell:  ± 10 mm 

 Horitzontalitat:  ± 1 mm 

 Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 

 

JUNT D'ESTANQUITAT: 

 

 El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada. 

 

 La unió entre el tub i l'arqueta ha de ser estanca i flexible. 

 

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. 
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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. 

 

JUNT D'ESTANQUITAT: 

 

 No s'han d’instal·lar connectors si no es col·loquen els tubs immediatament. 

 

 No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col·locació dels connectors. 

 

 El connector s'ha de fixar a la paret de l'arqueta per mitjà d'un mecanisme d'expansió. 

 

 La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d’instal·lar el connector. 

 

 La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica. 

 

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 

 

 *PG 3/75 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 MOD 6 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. 
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OI -  BOMBAMENTS 
 
OI1 -  BOMBAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
OI14N082. 
 
1. CONDICIONS GENERALS 

 

 A les instal·lacions de bombament a les quals el servei requereixi una sola màquina, es preveurà una altra de reserva. 

Si el servei requereix diverses bombes en paral·lel, la reserva quedarà limitada al 50% per excés de les existents i com 

a mínim assolirà una unitat. 

 

 Les bombes el cabal de les quals hagi de ser variable en funció d’alguna mesura de control, aconseguiran el seu ajust 

mitjançant canvis continus de la seva velocitat que es realitzaran per variadors de freqüència. En el cas concret del 

bombament d’aigua bruta a la planta, exceptuant quan es faci amb cargol d’Arquímedes o s’instal·li un sistema de 

Prerotació, s’utilitzarà un sistema de control per nivell constant que actuï sobre el variador. 

 

 En el cas d’existir diverses bombes en paral·lel i quan el sistema de regulació disposi d’un únic variador, a través del 

PLC es rotarà cíclicament la unitat actuada. 

 

 Es disposaran vàlvules a cada bomba per al seu aïllament, en cas de que sigui necessari quan quedi fora de servei. 

Sempre que sigui necessari, i en tot cas quan es connectin diverses bombes en paral·lel es disposaran vàlvules de 

retenció o en cas de que el fluid ho requereixi vàlvules de pas integral i accionament automàtic que permetin el canvi 

de la bomba en funcionament des del centre de control. Ha de preveure’s engegada “estrella-trianguls”, accionament 

manual per quan calgui. 

 

 Els tancaments dels eixos de les bombes seran del tipus mecànic: s’utilitzarà el model simple amb refrigeració del propi 

líquid bombat quan aquest sigui net o amb refrigeració exterior per a fluids una mica abrasius, com per exemple fangs 

primaris o fangs digerits, i el tancament doble amb refrigeració exterior per a fluids molt abrasius o agressius, com per 

exemple sorra o clorur ferric. L’escomesa exterior disposarà d’una vàlvula de solenoide enclavada amb la bomba i 

l’aigua de segellat serà conduïda al drenatge. No s’admetran solucions de tancament per premsaestopes. 

 

 No es permetran bombes en execució horitzontal monobloc per a potències superiors a 5 KW. L’acoplament entre 

motor i bomba per a mides superior ha d’anar proveït de protector. Les bombes seran muntades de tal forma que portin 

elements flexibles d’unió a les seves connexions d’aspiració i impulsió. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

C -  MAQUINÀRIA 
 
C1 -  MAQUINÀRIA 
 
C13 -  MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES 
 
C131 -  CARREGADORES EXCAVADORES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
C131U001,C1311120,C131U028,C13113C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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C1 -  MAQUINÀRIA 
 
C13 -  MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES 
 
C133 -  ANIVELLADORES I COMPACTADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
C133U005,C133U070,C1331100,C13350C0,C13350A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701821,D070A8B1,D0701461. 
 
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 I i CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor 

Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 

- 1:8 / 1:2:10:  >= 20 kg/cm2 

- 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7:  >= 40 kg/cm2 

- 1:4 / 1:0,5:4:  >= 80 kg/cm2 

- 1:3 / 1:0,25:3:  >= 160 kg/cm2 

En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb el con d'Abrams. La plasticitat 

ha de ser poc grassa (NBE FL/90). 

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 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros 

resistentes de Fábrica de Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo 2007). 
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
GF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
GF2 -  TUBS D'ACER GALVANITZAT 
 
GF21 -  TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA 
 
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.)  
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.  
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  
 
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.  
 
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.  
 
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 si és el cas , 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.  
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Modificació parcial del projecte d´actualització de l´àmbit 1 de la segona fase del
projecte complementari als d´urbanització dels sectors industrials nord. Estacions de bombament

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

OI14N082 U Subministrament i col·locació
de bomba submergible dn 200,
de 15,00 kw de potència, per un
cabal de 337,5 m3/h s i alçada
de 7,90 de ksb itur model krtk
200-318/154ueg-s o similar

9.292,56 4,000 10,041 37.170,24 10,04

G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres
corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

1,58 23.168,080 9,892 36.605,57 19,93

G450N001 m3 Formigó HA-35/P/20/IV+Qc de
consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm per a
alçats i soleres, inclòs
col·locació, vibrat i curat

125,00 222,316 7,513 27.789,50 27,43

GG1M1014 u LevelControl 2 BS2400SFNO400
Unitat de control de bomba amb
panell de controll /
Interruptors de flotadors
3~400V (L1-L2-L3-(N)-PE), 40A
Estrella - triangle

Tot seguint l'esquema plantejat
en projecte i/o les directrius
de la direcció facultativa, amb
l'aparamenta necessària per la
seva realització. Inclosos
materials i mitjans necessaris
per el seu transport,
col·locació, connexió i prova. 

8.946,09 2,000 4,834 17.892,18 32,27

E4DE1260 m2 Encofrat sobre bastida per a
sostres i lloses amb tauler
contraxapat fenòlic, muntat
sobre entramat de perfils
metàl·lics a una alçada màxima
de 6 m, per a una superfície
horitzontal

110,73 95,040 2,845 10.523,78 35,11

GB32U050 m2 Tancament exterior de 2,20m
d'alçària, format per malla de
simple torsió electrosoldada
galvanitzada, de 50 x 300 x
6,3mm tipus Rivisa Verja Ritmo
o similar. El preu inclou porta
d'acces de 1m d'ample, peces
complementàries i anclatge dels
pals a la fàbrica o fonament,
fonamentació, sòcol de bloc de
formigó i part proporcional de
pals i peces especials.
totalment acabat.

64,75 154,880 2,716 10.028,48 37,82

PA000PC03 M Partida alçada a justificar per
obra civil associada a connexió
elèctrica

10.000,00 1,000 2,707 10.000,00 40,52

GGLPS04 pa Configuració, programació i
posada en marxa del Centre de
Control

4.960,15 2,000 2,688 9.920,30 43,20

G3Z1U010 m2 Formigó de HM-20 de 20 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió per a capa de neteja
de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base
d'assentament, estesa i
esquerdejat.

10,74 901,212 2,619 9.679,02 45,81

EUR

Modificació parcial del projecte d´actualització de l´àmbit 1 de la segona fase del
projecte complementari als d´urbanització dels sectors industrials nord. Estacions de bombament

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G222U106 m3 Excavació de terreny no
classificat a cel obert per la
construcció de la Estació de
Bombament, càrrega i transport
a aplec o lloc d'ús. 

7,66 1.210,009 2,5010 9.268,67 48,31

GG319684 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K,
pentapolar, de secció 5 x 25
mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub

19,30 470,000 2,4511 9.071,00 50,76

G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament vist, vertical

27,29 329,712 2,4312 8.997,84 53,19

GDG52537 m Canalització amb dos tubs
corbables corrugats de
polietilè de 125 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I, fil guia
a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors
i obturadors

18,31 470,000 2,3213 8.605,70 55,52

EUR



Modificació parcial del projecte d´actualització de l´àmbit 1 de la segona fase del
projecte complementari als d´urbanització dels sectors industrials nord. Estacions de bombament

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GG1M1003 u Cojunt de quadre elèctric per a
alimentació de les 2 bombes de
15,00 kW format per armari
metàlic dimensions
2000x800x600, amb sòcol de
100mm, tipus ZST RITTAL o
similar IP-55 s/CEI-529 en xapa
d'acer pintada amb resina
polièster-epoxy color RAL-7035
texturitzada, completament
equipat amb resistències
calefactores de150 W,
ventilador lateral amb filtre
de 150 W, termostat de control
ajustable 0 - 60º amb indicador
digital de temperatura,
portaplànols interior tamany
A3, enllumenat interior amb
làmpada fluorescent de 16 W,
armelles d'elevació i tots els
accessoris necessaris per la
entrada i sortida de cablejat;
amb porta d' una fulla, plaques
de muntatge, anelles d'
elevació, incloent peces d'
interconnexió, canaletes i
perfileria auxiliar.
Equipat amb distribuidor de
tensió de 50 A; 

Amb mòdul d'entrada general
fixa amb interruptor automàtic
de capçalera 4P In 30 A, model
C60H o similar, amb 15kA a 400V
de Intensitat de tall
s/UNE-60947.2; equipat amb
protecció contra sobretensions
a les 3 fases per descarregador
i control de tensió. 

Per a les 2 Bombes amb una
arrencada directa: dos
interruptors automàtics de 3P
In 6A, model C60N o similar,
amb 6kA a 400V de intensitat de
tall s/UNE-60898; mòdul
diferencial de 3P a 25A, tipus
vigi o similar, autoacoblat,
d'una sensibilitat de 300mA;
Contactor Tripolar de 9A, model
LC1-D09 o similar.

Tot seguint l'esquema plantejat
en projecte i/o les directrius
de la direcció facultativa, amb
l'aparamenta necessària per la
seva realització. Inclosos
materials i mitjans necessaris
per el seu transport,
col·locació, connexió i prova. 

4.091,24 2,000 2,2114 8.182,48 57,73

EUR

Modificació parcial del projecte d´actualització de l´àmbit 1 de la segona fase del
projecte complementari als d´urbanització dels sectors industrials nord. Estacions de bombament

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E4LV75VV M2 Lloses alveolars de formigó
pretesat de 25 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb
junt lateral obert
superiorment, de 235,6 a 264,4
knm per m d'amplària de moment
flector últim, per a sostre de
25+ 5 cm, col·locades sobre
estructura

89,35 91,160 2,2015 8.145,15 59,93

F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i
transport de terres a
instal.lació autoritzada de
gestio de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 50 km. no es
d'aplicar cap coeficient
d'esponjament. El preu inclou
la Deposició controlada a
dipòsit autoritzat, de residus
de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504
segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,99 1.005,006 2,1716 8.030,00 62,10

GGLPS00 PA Partida alçada d' abonament
íntegre per la configuració i
programació del PLC i totes les
seves targetes, així com pels
enllaços de comunicacions amb
altres dispositius i el Panel
View.

3.160,06 2,000 1,7117 6.320,12 63,80

GGLPS01 PA Partida alçada d' abonament
íntegre per la configuració i
programació del sistema SCADA
de control.

3.060,05 2,000 1,6518 6.120,10 65,46

GGLPS04AJ pa Partida alçada a justificar pel
control remot de sonda de
nivell a sobreixidor

3.000,00 2,000 1,6219 6.000,00 67,08

E811N001 ml Xamfrà de 10 cm a 45º sobre
parament horitzontal interior,
amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

18,49 320,000 1,6020 5.916,80 68,68

PNA90704 U Suministrament i instal·lació
de sistema de alimentació
ininterrumpida de 1500VA
220/220 V amb 30 min
d'autonomia, tecnologia ''On
line'', Marca: Merlin Gerin,
tipus Extremi 2000 o similar
equivalent.

2.955,00 2,000 1,6021 5.910,00 70,27

R6100006 U U. Subministre i col.locació de
trapa de planxa d'acer
galvanitzada, gofrada i plegada
de 3mm de gruix, de dimensions
0,80 x0,50 m2. Inclós
bastiment, puny, agafadors,
tornilleria i part proporcional
de peces especials.

520,83 9,850 1,3922 5.130,18 71,66

F3J2181C M3 PC Escullera amb blocs de pedra
granítica de 800 a 1200 kg de
pes, col·locats amb pala
carregadora, amb la cara
exterior concertada

46,84 104,580 1,3223 4.898,53 72,98

EUR



Modificació parcial del projecte d´actualització de l´àmbit 1 de la segona fase del
projecte complementari als d´urbanització dels sectors industrials nord. Estacions de bombament

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E898N001 m2 Pintat de parament vertical i
horitzontal interior de ciment,
amb pintura epoxi resistent a
l'atac químic, amb dues capes
d'espessor especificat per
l'industrial.

20,02 242,900 1,3124 4.862,86 74,30

GG3111V0 m Cable amb conductor de coure
verd/groc, de designació UNE
RV-K 0,6/1 kV, marca Pirelli,
tipus Retenax Flex o similar
equivalent, de 1 x 50 mm2 de
secció.

16,68 280,000 1,2625 4.670,40 75,56

GGD17200 u Connexions roscades a brides de
canonades metàliques, tràmex,
bancades i qualsevol part
metàlica en general que pugui
quedar sotmesa a tensió, per
tal de realitzar un terra
equipotencial a tot l'edifici.
S'utilitzarà cable de coure un
de 50 mm2 de secció.

2.310,02 2,000 1,2526 4.620,04 76,80

XPA000VV pa Partida alçada a justificar per
connexió xarxa residual

4.500,00 1,000 1,2227 4.500,00 78,02

GF13IN7S Kg Caldereria en formació de
col·lectors , materials i
acabats segons plec de
condicions, incloent-hi
fabricació, transport i
muntatge de col·lectors,
canonades, soldadures, junts i
proves.

5,50 728,430 1,0828 4.006,37 79,10

XPA10020 pa Partida alçada a justificar per
imprevistos d'un 4% de l'import
de les obres

3.975,00 1,000 1,0729 3.975,00 80,18

R0300017 M3 M3. terraplenat amb grava
20/50, incloent el seu
transport, preparació de la
base de terraplenat, selecció
del material, estesa i
compactació.

37,86 101,380 1,0430 3.838,25 81,21

GGLCS011 u Ordinador sobre taula client
amb microprocessador Pentium IV
3.00 GHz de 32 bits, 1 Gb de
DDR2 SDRAM amb 2 discs durs de
80 Gb, amb sistema operatiu
MICROSOF WINDOWS XP
professional servipack 2,
comunicacions ethernet 1 Gbit,
7 ports USB, amb monitor de 19
polsades LCD. Garantia 3 anys
in situ, lector gravador
DVD/CD. Inclou subministrament,
instal.lació i posta en marxa.

1.615,00 2,000 0,8731 3.230,00 82,08

EARSA11B m2 Porta seccional d'acer
galvanitzat de doble xapa amb
acabat lacat, de 2 a 2,4 m
d'amplària, amb funcionament
manual, amb guies i pany,
ancorada amb morter de ciment
1:4 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

279,08 11,220 0,8532 3.131,28 82,93

EUR

Modificació parcial del projecte d´actualització de l´àmbit 1 de la segona fase del
projecte complementari als d´urbanització dels sectors industrials nord. Estacions de bombament

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PPALU001 pa Partida alçada d'abonament
íntegre de legalitzacions de
totes les instal·lacions de
l'obra, inclosos projectes,
drets de visat, taxes,
inspeccions per a organismes
homologats, tramitacions davant
indústria i totes les gestions
necessàries

1.500,00 2,000 0,8133 3.000,00 83,74

GGD11700 u Piqueta de connexió a terra
d'acer amb recobriment de zenc
de 1.500 mm de longitud i 35 mm
de diàmetre, marca KLK
referència 15ZN35 o similar
equivalent. Clavada a terra i
connectada. Incloent grapa de
connexió tipus KR, KU ó KB i
cargoleria d'acer inoxidable.

106,28 28,000 0,8034 2.975,84 84,54

O1CEN150 U Subministrament i col·locació
de cabalímetre electromagnètic
dn 200
inclou materials necessaris per
a instal·lació

1.466,04 2,000 0,7935 2.932,08 85,34

EELS006 U Mòdem ADSL/GPRS model EWON
2005/GSM-GPRS o equivalent. Amb
comunicació LAN / GSM-GPRS.
Inclou subministrament i
instal·lació.

1.273,00 2,000 0,6936 2.546,00 86,02

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per
la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut

2.355,00 1,000 0,6437 2.355,00 86,66

GHB3PR05 ut Lampara d'emergencia amb una
autonomia de 2 h. de 18 W.

385,00 6,000 0,6238 2.310,00 87,28

GS5TU300 U Subministrament i instal·lació
de carret telescòpic de
desmuntatge de simple brida i
junta piramidal de dn 200 mm;
pn 10, brides, virola interior
i virola exterior d'acer al
carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres,
amb tots els seus accesoris i
complements per al seu
muntatge, completament
instal·lada i provada. 

370,80 6,000 0,6039 2.224,80 87,89

G21YD3BG u Passamurs en mur de formigó de
30 cm de cantell fins a 50 cm
de diàmetre.

264,11 8,000 0,5740 2.112,88 88,46

GJMCU001 u Suministrament i col.locació de
mesurador de nivell
ENDRESS+HAUSER mitjançant
ultrasons, amb emisió de senyal
analògica 4-20 mA, compensació
de la temperatura, per a un
ventall de mesures de 8m
lliurament ajustable, connexió
roscada 2'' G, inclosos p.p de
materials auxiliars
completament instal.lat i
provat

979,28 2,000 0,5341 1.958,56 88,98

EUR



Modificació parcial del projecte d´actualització de l´àmbit 1 de la segona fase del
projecte complementari als d´urbanització dels sectors industrials nord. Estacions de bombament

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

OK1V5B06 U Subministrament i col·locació
de vàlvula de retenció de bola
dn 200 pn 10 

450,28 4,000 0,4942 1.801,12 89,47

KQN2U00K M Escala de gat de prfv de 450 mm
d'amplada, amb suports
transversals de 300 mm amb
ancoratges químics de pvc,
cargols de pvc, del mur amb
guarda cos format per anelles
de protecció de radi 375 mm
ancorades amb cargols de nylon,
situat a 2200 mm de la solera
del dipòsit i recolzada sobre
un dau de formigó; 1 m d'escala
de gat fixada a la coberta, a
10 cm de l'accés, en alumini ,
amb un ample de graó de 420 mm
interior, laterals tubulars de
80*40*4 mm, alçada entre graons
de 300/350 mm i una zona de
descans intermitja

236,05 7,300 0,4743 1.723,17 89,94

OK1V1VC06 U Subministrament i col·locació
de vàlvula de comporta de fossa
dúctil dn 200. unió mitjançant
brides. pn 10. distancia entre
brides llarga (dn + 200 mm).
segons a les normes
internacionals iso 7259 - 1988
i europea une en 1074. pes 44
kg.

422,95 4,000 0,4644 1.691,80 90,39

G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, en zones no
boscoses, definides als
plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

3,24 508,000 0,4445 1.645,92 90,84

GP50A003 ut Stwich Ethernet de 5 ports per
a comunicació ethernet entre un
màxim de 5 equips, alimentació
a 24 Vcc, de Westermo o
equivalent .

794,01 2,000 0,4346 1.588,02 91,27

GG1M2005 u Armari estanc per anar a la
intemperie, amb protecció IP
66, per col·locar en el seu
interior la arribada de
l'escomesa amb els contadors i
les proteccions generals
adients amb unes dimensions de
1000x800x300 mm

783,94 2,000 0,4247 1.567,88 91,69

QC00001 U Proves i assaigos per control
de qualitat de material i porta
en servei de les instal.lacions
d'abastament d'aigua i
sanejament, a justificar.

10.466,46 0,140 0,4048 1.465,30 92,09

XPA10010 pa Partida alçada a justificar pel
Pla de Control de Qualitat del
materials col·locats a l'obra
definits per la Direcció de les
Obres

1.375,00 1,000 0,3749 1.375,00 92,83

EUR

Modificació parcial del projecte d´actualització de l´àmbit 1 de la segona fase del
projecte complementari als d´urbanització dels sectors industrials nord. Estacions de bombament

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 8Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GG1M2001 u Conjunt de protecció i mesura
del tipus T-2 per un contador ,
per una potencia de fins a 8 kW
i una tensió de 400 V, de
540x810x270 mm, amb caixes
modulars de doble aïllament de
poliéster reforçat, base de
fusibles amb fusibles i sortida
de bornes, sense contadors, amb
ICP de 16 A i interruptor
diferencial de 40 A i 300 mA de
sensibilitat, col·locat
superficialment i amb totes les
conexions fetes

687,50 2,000 0,3750 1.375,00 92,46

G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats
de murs i estreps de formigó,
amb material procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

3,28 410,520 0,3651 1.346,51 93,19

GGD17300 u Terminals de pressió i petit
material de posada a terra.

660,01 2,000 0,3652 1.320,02 93,55

OK1V1N001 U Subministre i col·locació de
clapeta antiretorn dn63 d'acer
inox aisi 316l per a desguàs de
arqueta de vàlvules a pou de
bombes

625,00 2,000 0,3453 1.250,00 93,89

GJMCU000 u Suministrament i col.locació de
mesurador de nivell
ENDRESS+HAUSER mitjançant
sensor hidrostàtic, amb emisió
de senyal analògica 4-20 mA,
compensació de la temperatura,
per a un ventall de mesures de
0 a 0.6 bar, incloent cable PE
10 m i junta de sensor de
Vitón, inclosos p.p de
materials auxiliars
completament instal.lat i
provat

612,56 2,000 0,3354 1.225,12 94,22

E4E2564L m2 Paret estructural d'una cara
vista, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment
foradat, R-6, de 400x200x200
mm, de cara vista, llis,
categoria I, segons norma
UNE-EN 771-3, col.locat amb
morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2

36,81 30,240 0,3055 1.113,13 94,52

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 9Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GJMAU020 u Suministrament i col.locació de
mesurador de pressió
ENDRESS+HAUSER amb sensor
piezoresistiu amb emisió de
senyal analògica 4-20 mA,
compensació de la temperatura,
per a un ventall de mesures de
0 a 40 bar], per zona no
classificada IP66 i junta
tòrica FPM Vitóne iclosos p.p
de materials auxiliars
completament instal.lat i
provat

551,56 2,000 0,3056 1.103,12 94,82

GP431002 ml cable de coure VOV500V 2X2Xx1
mm2 de secció apantallat.
Instal·lat en rasa, tub o
safata i inclou
subministrament, material de
connexió, instal·lació i
etiquetatge.

3,06 360,000 0,3057 1.101,60 95,11

G3Z112N1 M2 Capa de neteja i anivellament
de 10 cm de gruix de formigó
hl-150/p/10 de consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de
camió

10,65 103,320 0,3058 1.100,36 95,41

GGD16000 ut Realització de soldadures
aluminotèrmques per la xarxa
general de terres. Inclou
motllo, cartutx i pòlvolra

35,75 30,000 0,2959 1.072,50 95,70

FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica
de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en
volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

159,94 6,000 0,2660 959,64 95,96

FGJZ1000 u Conjunt d'accessoris de
seguretat i maniobra constituït
per una banqueta aïllant, un
extintor d'eficàcia 89B, guants
aïllants, perxa aïllant i
armari de primers auxilis,
segons Instruccions Tècniques
Complementàries del Reglament
sobre Condicions Tècniques i
Garanties de Seguretat en
Centrals Elèctriques,
Subestacions i Centres de
Transformació. B.O.E. 25-10-84,
col.locat

454,66 2,000 0,2561 909,32 96,21

F7B451E0 M2 Geotèxtil format per feltre de
polièster no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2,
col·locat sense adherir

2,46 350,922 0,2362 863,27 96,44

E53N003 m2 Llosa alleugerada formada per
prellosa tipus PREINCO Unifor
60 G o similar totalment
instalada

91,21 8,160 0,2063 744,27 96,64

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 10Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

OK1V3PV01 U Subministrament i col·locació
de purga amb vàlvula de
tancament.dn 1''.pn 10/16.pes
4.5 kg.

181,18 4,000 0,2064 724,72 96,84

GG2C1560 m Safata de PVC-M1 perforada,
marca Unex sèrie 66 referència
66100 o similar equivalent de
60 x 100 mm. Incloent part
proporcional de suports per a
sostre o paret, corbes, unions,
canvis de nivell, accessoris de
muntatge i fixació.

17,81 40,000 0,1965 712,40 97,03

GG3811M0 m Conductor de coure nu d'1 x 50
mm2 de secció.

4,59 150,000 0,1966 688,50 97,21

PA0000001 Pa Partida alçada de cobrament
íntegre per la seguretat i
salut durant l'execució de les
obres. aquesta partida no pot
ser modificada ni a la alça ni
a la baixa en fase de licitació
de l'obra.

4.586,46 0,140 0,1767 642,10 97,39

GG631500 ut Caixa de presses de corrent
tipus Cetac o similar amb una
pressa de 32A-III+T i dos
preses de 16A-II+T amb
interruptor diferencial i
magnetotèrmics individuals,
totalment equipada.
Subministrament, montatge i
cablejat.

316,44 2,000 0,1768 632,88 97,56

G2616H02 m3 Esgotament d'excavació a cel
obert, rases i pous, amb
electrobomba submergible per a
un cabal màxim de 150 m3/h i
alçària manomètrica total fins
a 10 m

1,03 603,840 0,1769 621,96 97,73

G781U010 m2 Impermeabilització de paraments
verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

2,20 267,700 0,1670 588,94 97,89

GP471110 m Cable Belden per a
comunicacions Modbus de 4 x 1
mm2 de secció, apantallat i
armat.

5,57 100,000 0,1571 557,00 98,04

GG3116E0 m Cable amb conductors de coure,
de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, marca Pirelli, tipus
Retenax Flex o similar
equivalent, de 5 G2,5 mm2 de
secció.

6,17 90,000 0,1572 555,30 98,19

FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó
de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de
pes, col·locat amb morter

92,37 6,000 0,1573 554,22 98,34

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 11Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GARCN002 m2 Tapa per a pous i cambres de
vàlvules, formada per entramat
d'acer galvanitzat 40x40x30 mm.
tipus tramex o similar (inclou
part proporcional d'acer
lamintat en cèrcols) totalment
instal·lat i per xapa estriada
galvanitzada de 6-7 mm. de
espessor (inclou elements de
subjecció), totalment
col·locat.

91,36 6,000 0,1574 548,16 98,48

GG31340V m Cable amb conductor de coure
(classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x4
segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de
canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar
necessari

2,96 180,000 0,1475 532,80 98,63

GH11FL01 u Lluminària fluorescent estanca,
IP-66, equipada amb dos tubs
fluorescents de 58 W i
reactància electrònica,
incloent elements de fixació i
connexionat necessaris. Marca
Lledó model OD-8552 o similar
equivalent.

66,58 8,000 0,1476 532,64 98,77

GG211D00 m Tub rígid, corbable en calent,
de material termoplàstic
autoextinguible, grau de
protecció 7, marca Aiscan,
tipus Extradur o similar
equivalent, de diàmetre nominal
25 mm.

6,64 60,000 0,1177 398,40 98,88

GH11FL02 u Lluminària fluorescent estanca,
IP-66, amb carcassa de
poliéster reforçat amb fibra de
vidre i difusor de
policarbonat, totalment
cablejada 2 pols més terra amb
cable de 2,5 mm2 de secció,
equipada amb dos tubs
fluorescents de 36 W i
reactància electrònica,
incloent elements de fixació i
connexionat necessaris. Marca
Philips, model Pacific
TCW-216/236 o similar
equivalent.

46,64 8,000 0,1078 373,12 98,98

GJM5U041 u Manòmetre d'esfera 100 mm,
tipus molla tubular de rang de
mesura 0-6 kg/cm2, connexió
inferior roscada de 1/2'' a les
impulsions de les bombes, amb
vàlvula d'aillament i purgador,
muntat a la canonada amb tots
els accessoris necesaris
instal.lats i provat.

172,99 2,000 0,0979 345,98 99,07

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 12Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GG31430V m Cable amb conductor de coure
(classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5
segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de
canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar
necessari

2,61 120,000 0,0880 313,20 99,16

F227T00F M2 Refí, anivellació i piconatge
de caixa de paviment, amb
compactació del 95% pm de
l'esplanada

1,49 202,760 0,0881 302,11 99,24

GG31450V m Cable amb conductor de coure
(classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6
segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de
canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar
necessari

4,14 70,000 0,0882 289,80 99,32

GG31330V m Cable amb conductor de coure
(classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5
segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de
canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar
necessari

2,06 130,000 0,0783 267,80 99,39

GP431001 ml cable de coure VOV500V 1X2Xx1
mm2 de secció apantallat.
Instal·lat en rasa, tub o
safata i inclou
subministrament, material de
connexió, instal·lació i
etiquetatge.

2,11 120,000 0,0784 253,20 99,46

GG172200 u Caixa de derivació quadrada
metàl.lica protegida interior i
exteriorment amb pintura
polyester-epoxi color gris clar
RAL-7032 texturitzat de
dimensions 105 x 105 x 49 mm,
tancament per cargols, grau de
protecció IP 55, equipada amb
regleta de borns amb cargols
imperdibles de polipropilé
ignífug i premsaestopes, marca
Himel referència DBN-10/10 o
similar equivalent.

20,37 12,000 0,0785 244,44 99,52

EUR



Modificació parcial del projecte d´actualització de l´àmbit 1 de la segona fase del
projecte complementari als d´urbanització dels sectors industrials nord. Estacions de bombament

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 13Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G440U040 kg Acer A/42B (S 275 JR) per a
estructures i reforços en
perfils laminats o planxa,
galvanitzat en calent,
col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i
soldadures amb el tractament de
protecció de les zones de
soldadures

2,97 78,140 0,0686 232,08 99,59

GG2C3Z60 m Tapa per a safata de PVC-M1,
marca Unex sèrie 66 referència
66102 o similar equivalent de
100 mm. Incloent part
proporcional de fixacions.

5,20 40,000 0,0687 208,00 99,64

GGD12000 u Caixa de seccionament de terres
en polyester reforçat amb fibra
de vidre amb tapa transparent,
protecció IP 437, de dimensions
245 x 155 mm, incloent 1 pont
de connexió per a comprovació
del circuit de posta a terra
amb embornament directe, sense
terminal, per a cables fins a
95 mm2 de secció, marca
Hazemeyer, referència HH CST
136282801 o similar equivalent.

50,28 4,000 0,0588 201,12 99,70

GS95U010 U Manòmetre d'esfera 100 mm,
tipus molla tubular de rang de
mesura 0-1 kg/cm2, connexió
inferior roscada de 1/2'' a les
impulsions de les bombes, amb
vàlvula d'aillament , muntat a
la canonada amb tots els
accessoris necesaris,
instal.lats i provat

98,08 2,000 0,0589 196,16 99,75

KDNZ500E U Reixa de ventilació de morter
de ciment de 50x50 cm,
col·locat amb morter de ciment
1:4

29,78 6,000 0,0590 178,68 99,80

E3C515G3 m3 Formigó per a llosa
alleugerada, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

20,81 7,880 0,0491 163,98 99,84

GG613100 u Caixa de polsadors, funció
aturada d'emergència, incloent
un polsador de bolet diàmetre
40 mm impulsional, marca
Telemecanique referència
XAL-D1644 o similar equivalent.

32,31 4,000 0,0392 129,24 99,88

GG221B00 m Tub flexible corrugat de
material termoplàstic
autoextinguible, grau de
protecció 7, amb guia
incorporada, marca Aiscan,
tipus TEI o similar equivalent,
de diàmetre nominal 20 mm.

3,96 30,000 0,0393 118,80 99,91

ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols

8,83 13,000 0,0394 114,79 99,94

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 14Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament
de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de
camió

10,40 8,160 0,0295 84,86 99,96

GG624000 u Commutador 16 A color blanc, en
caixa d'encastar per a 1 mòdul
i placa mòdul estret, color
blanc, marca Eunea, sèrie
Europoli, tipus 3003N-B, 3080 i
3070N-B o similar equivalent.
En muntatge encastat.

11,66 6,000 0,0296 69,96 99,98

E4E865CE m Cèrcol de 20 cm d'amplària, de
peça U llisa de 400x200x200 mm,
de morter de ciment, categoria
I, segons norma UNE-EN 771-3,
col.locada amb morter ciment
1:4

9,89 6,400 0,0297 63,30 100,00

SNJ0005 U Estació de sobreelevació i
impulsió a instal.lar annexa al
pou 24, en inici col.lector
general camí de la ginesta. a
dimensionar en funció de cabals
aportats. totalment acabada i
equipada amb equips de bombeig.
escomesa elèctrica existent des
de ct sector industrial mas
reixac, executada en 2º fase
d'obra. a justificar.

18.500,00 0,000 0,0098 0,00 100,00

E2212122 m3 Excavació per a rebaix de mota
de terres, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió

5,58 0,000 0,0099 0,00 100,00

PA000VV01 Pa Annex 1. Annex al projecte de
sanejament dels sectors
Industrials Nord per a la
definició tècnica del contingut
de la partida 09 del capítol 05

-25.998,64 0,000 0,00100 0,00 100,00

PA000PC01 M Partida alçada a justificar per
drets escomesa endesa

10.000,00 0,000 0,00101 0,00 100,00

TOTAL: 100,00370.237,68

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 06  CONTROL DE QUALITAT

1 QC00001 U Proves i assaigos per control de qualitat de material i porta en servei de les instal.lacions d'abastament d'aigua i
sanejament, a justificar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,140 0,140

TOTAL AMIDAMENT 0,140

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 07  SEGURETAT I SALUT

1 PA0000001 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut durant l'execució de les obres. aquesta partida no
pot ser modificada ni a la alça ni a la baixa en fase de licitació de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,140 0,140

TOTAL AMIDAMENT 0,140

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 01  EB1
Titol 3 (1) 01  PROJECTE INICIAL

1 SNJ0005 U Estació de sobreelevació i impulsió a instal.lar annexa al pou 24, en inici col.lector general camí de la ginesta. a
dimensionar en funció de cabals aportats. totalment acabada i equipada amb equips de bombeig. escomesa
elèctrica existent des de ct sector industrial mas reixac, executada en 2º fase d'obra. a justificar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 01  EB1
Titol 3 (1) 02  ANNEX 1. EQUIPAMENTS

1 OK1V1VC06 U Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil dn 200. unió mitjançant brides. pn 10.
distancia entre brides llarga (dn + 200 mm). segons a les normes internacionals iso 7259 - 1988 i europea une
en 1074. pes 44 kg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,000 2,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 OK1V5B06 U Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola dn 200 pn 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GF13IN7S Kg Caldereria en formació de col·lectors , materials i acabats segons plec de condicions, incloent-hi fabricació,
transport i muntatge de col·lectors, canonades, soldadures, junts i proves.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 346,871 1,050 364,215

TOTAL AMIDAMENT 364,215

4 OI14N082 U Subministrament i col·locació de bomba submergible dn 200, de 15,00 kw de potència, per un cabal de 337,5
m3/h s i alçada de 7,90 de ksb itur model krtk 200-318/154ueg-s o similar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 OK1V1N001 U Subministre i col·locació de clapeta antiretorn dn63 d'acer inox aisi 316l per a desguàs de arqueta de vàlvules a
pou de bombes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 O1CEN150 U Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic dn 200
inclou materials necessaris per a instal·lació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GS5TU300 U Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de dn 200
mm; pn 10, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 OK1V3PV01 U Subministrament i col·locació de purga amb vàlvula de tancament.dn 1''.pn 10/16.pes 4.5 kg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 GS95U010 U Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de rang de mesura 0-1 kg/cm2, connexió inferior roscada de
1/2'' a les impulsions de les bombes, amb vàlvula d'aillament , muntat a la canonada amb tots els accessoris
necesaris, instal.lats i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 01  EB1
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 01  OBRA CIVIL
Titol 5 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 15,000 270,000

TOTAL AMIDAMENT 270,000

2 E2212122 m3 Excavació per a rebaix de mota de terres, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,600 10,600 1,600 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 G222U106 m3 Excavació de terreny no classificat a cel obert per la construcció de la Estació de Bombament, càrrega i
transport a aplec o lloc d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 10,000 4,890 0,666 390,809

TOTAL AMIDAMENT 390,809

4 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 4,000 2,990 143,520

TOTAL AMIDAMENT 143,520

5 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 50 km. no es d'aplicar cap coeficient d'esponjament. El preu
inclou la Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 390,809 1,200 468,971
2 -143,520 1,200 -172,224

TOTAL AMIDAMENT 296,747

6 F227T00F M2 Refí, anivellació i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm de l'esplanada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long Amplada
2 EB1 10,600 8,600 91,160
3 2,300 3,600 8,280

TOTAL AMIDAMENT 99,440

7 F7B451E0 M2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long Amplada Costats
2 EB1 10,600 8,600 1,100 100,276
3 2,300 3,600 1,100 9,108
4 10,600 1,300 2,000 1,100 30,316
5 8,600 1,300 2,000 1,100 24,596
6 2,300 1,300 2,000 1,100 6,578
7 3,600 1,300 2,000 1,100 10,296

TOTAL AMIDAMENT 181,170

8 R0300017 M3 M3. terraplenat amb grava 20/50, incloent el seu transport, preparació de la base de terraplenat, selecció del
material, estesa i compactació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long Amplada Alçada
2 EB1 10,600 8,600 0,500 45,580
3 2,300 3,600 0,500 4,140

TOTAL AMIDAMENT 49,720

9 F3J2181C M3 PC Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la
cara exterior concertada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long Amplada Alçada
2 EB1 16,600 1,500 4,200 104,580

TOTAL AMIDAMENT 104,580

10 G2616H02 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150
m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 10,000 1,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 01  EB1
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 01  OBRA CIVIL
Titol 5 03  ESTRUCTURES

1 G3Z1U010 m2 Formigó de HM-20 de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,600 10,600 0,100 0,000 0,000
2 3,600 2,300 0,100 0,000 0,000
4 11,600 9,600 8,000 890,880

TOTAL AMIDAMENT 890,880

2 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,600 4,000 34,400
2 10,600 4,000 42,400
3 2,300 4,000 9,200
4 3,600 2,000 7,200

TOTAL AMIDAMENT 93,200

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 65,316 80,000 5.225,280
3 Connexió llosa HM-20 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 5.425,280

4 G450N001 m3 Formigó HA-35/P/20/IV+Qc de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats i soleres, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,600 0,300 3,000 2,000 15,480
2 10,000 0,300 3,000 2,000 18,000
3 3,600 0,300 1,700 1,836
4 2,000 0,300 1,700 2,000 2,040
6 8,600 10,000 0,300 25,800
7 3,600 2,000 0,300 2,160

TOTAL AMIDAMENT 65,316

5 G21YD3BG u Passamurs en mur de formigó de 30 cm de cantell fins a 50 cm de diàmetre.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 01  EB1
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 01  OBRA CIVIL
Titol 5 04  ACABATS

1 E811N001 ml Xamfrà de 10 cm a 45º sobre parament horitzontal interior, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 10,000 2,000 160,000

TOTAL AMIDAMENT 160,000

2 E898N001 m2 Pintat de parament vertical i horitzontal interior de ciment, amb pintura epoxi resistent a l'atac químic, amb dues
capes d'espessor especificat per l'industrial.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long Alçada Cares
2 8,000 3,000 2,000 48,000
3 10,000 3,000 2,000 60,000
4 2,000 1,700 2,000 6,800
5 3,000 1,700 5,100
6 8,000 10,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 199,900

3 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long Alçada Cares
2 8,600 3,000 2,000 51,600
3 10,600 3,000 2,000 63,600
4 2,300 1,700 2,000 7,820
5 3,600 1,700 6,120
6 8,600 10,600 91,160

TOTAL AMIDAMENT 220,300

4 G440U040 kg Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a
l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T kg totals Area arqueta area total
2 1.120,000 6,000 86,000 78,140

TOTAL AMIDAMENT 78,140

5 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 GARCN002 m2 Tapa per a pous i cambres de vàlvules, formada per entramat d'acer galvanitzat 40x40x30 mm. tipus tramex o
similar (inclou part proporcional d'acer lamintat en cèrcols) totalment instal·lat i per xapa estriada galvanitzada
de 6-7 mm. de espessor (inclou elements de subjecció), totalment col·locat.
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta vàlvules 3,000 2,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 KQN2U00K M Escala de gat de prfv de 450 mm d'amplada, amb suports transversals de 300 mm amb ancoratges químics de
pvc, cargols de pvc, del mur amb guarda cos format per anelles de protecció de radi 375 mm ancorades amb
cargols de nylon, situat a 2200 mm de la solera del dipòsit i recolzada sobre un dau de formigó; 1 m d'escala de
gat fixada a la coberta, a 10 cm de l'accés, en alumini , amb un ample de graó de 420 mm interior, laterals
tubulars de 80*40*4 mm, alçada entre graons de 300/350 mm i una zona de descans intermitja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 KDNZ500E U Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 R6100006 U U. Subministre i col.locació de trapa de planxa d'acer galvanitzada, gofrada i plegada de 3mm de gruix, de
dimensions 0,80 x0,50 m2. Inclós bastiment, puny, agafadors, tornilleria i part proporcional de peces especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T % preu
2 Tapa accés material 1,00x1,00 1,000 1,000 2,500 2,500
3 Tapa accés personal 0,80x0,80 0,800 0,800 2,500 1,600

TOTAL AMIDAMENT 4,100

10 E4LV75VV M2 Lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 235,6 a 264,4 knm per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 25+ 5 cm,
col·locades sobre estructura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 EB1 8,600 10,600 91,160

TOTAL AMIDAMENT 91,160

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 01  EB1
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 01  OBRA CIVIL
Titol 5 05  EDIFICI QUADRES ELECTRICS

1 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,400 1,200 4,080
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 4,080

2 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat llosa fonament 3,400 1,200 0,200 0,816

TOTAL AMIDAMENT 0,816

3 E3C515G3 m3 Formigó per a llosa alleugerada, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formigó llosa de fonament T
2 3,400 1,200 0,200 0,816
4 Formigó rebliment blocs prefabricats T
5 Formigó 2 filades de base 5,100 0,130 0,400 0,265
6 Formigó reblert de blocs 0,017 0,200 12,000 11,000 0,449
7 Formigó llinda 3,200 0,160 0,130 0,067
8 Formigó 2 filades de base 5,100 0,130 0,400 0,265
9 Formigó reblert de blocs 0,017 0,200 12,000 11,000 0,449

10 Formigó llinda 3,200 0,160 0,130 0,067
11 Formigó 2 filades de base 5,100 0,130 0,400 0,265
12 Formigó reblert de blocs 0,017 0,200 12,000 11,000 0,449
13 Formigó llinda 3,200 0,160 0,130 0,067
14 Formigó 2 filades de base 5,100 0,130 0,400 0,265
15 Formigó reblert de blocs 0,017 0,200 12,000 11,000 0,449
16 Formigó llinda 3,200 0,160 0,130 0,067

TOTAL AMIDAMENT 3,940

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,940 60,000 236,400

TOTAL AMIDAMENT 236,400

5 E4E2564L m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200
mm, de cara vista, llis, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,200 2,700 8,640
2 2,400 2,700 6,480

TOTAL AMIDAMENT 15,120

6 E4E865CE m Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3, col.locada amb morter ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,200 3,200

TOTAL AMIDAMENT 3,200

7 E53N003 m2 Llosa alleugerada formada per prellosa tipus PREINCO Unifor 60 G o similar totalment instalada
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,400 1,200 4,080

TOTAL AMIDAMENT 4,080

8 EARSA11B m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 2 a 2,4 m d'amplària, amb funcionament
manual, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta basculant articulada de dues
fulles 1,65 m d'amplaria

1,650 2,200 3,630

2 Porta basculant articulada de dues
fulles 0,90 m d'amplaria

0,900 2,200 1,980

TOTAL AMIDAMENT 5,610

9 FGJZ1000 u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B,
guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del
Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i
Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col.locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 01  EB1
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 01  OBRA CIVIL
Titol 5 06  URBANITZACIO

1 GB32U050 m2 Tancament exterior de 2,20m d'alçària, format per malla de simple torsió electrosoldada galvanitzada, de 50 x
300 x 6,3mm tipus Rivisa Verja Ritmo o similar. El preu inclou porta d'acces de 1m d'ample, peces
complementàries i anclatge dels pals a la fàbrica o fonament, fonamentació, sòcol de bloc de formigó i part
proporcional de pals i peces especials. totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,400 2,000 2,200 45,760
2 8,400 2,000 2,200 36,960

TOTAL AMIDAMENT 82,720

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 01  EB1
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 02  INSTAL·LACIONS I CONTROL
Titol 5 01  ARMARIS ELÈCTRICS I CONTROL

1 PNA90704 U Suministrament i instal·lació de sistema de alimentació ininterrumpida de 1500VA 220/220 V amb 30 min
d'autonomia, tecnologia ''On line'', Marca: Merlin Gerin, tipus Extremi 2000 o similar equivalent.

Modificació parcial del projecte d´actualització de l´àmbit 1 de la segona fase del
projecte complementari als d´urbanització dels sectors industrials nord. Estacions de bombament

AMIDAMENTS Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GGLPS00 PA Partida alçada d' abonament íntegre per la configuració i programació del PLC i totes les seves targetes, així
com pels enllaços de comunicacions amb altres dispositius i el Panel View.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GGLPS01 PA Partida alçada d' abonament íntegre per la configuració i programació del sistema SCADA de control.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GG1M1003 u Cojunt de quadre elèctric per a alimentació de les 2 bombes de 15,00 kW format per armari metàlic dimensions
2000x800x600, amb sòcol de 100mm, tipus ZST RITTAL o similar IP-55 s/CEI-529 en xapa d'acer pintada amb
resina polièster-epoxy color RAL-7035 texturitzada, completament equipat amb resistències calefactores de150
W, ventilador lateral amb filtre de 150 W, termostat de control ajustable 0 - 60º amb indicador digital de
temperatura, portaplànols interior tamany A3, enllumenat interior amb làmpada fluorescent de 16 W, armelles
d'elevació i tots els accessoris necessaris per la entrada i sortida de cablejat; amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anelles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar.
Equipat amb distribuidor de tensió de 50 A;

Amb mòdul d'entrada general fixa amb interruptor automàtic de capçalera 4P In 30 A, model C60H o similar,
amb 15kA a 400V de Intensitat de tall s/UNE-60947.2; equipat amb protecció contra sobretensions a les 3 fases
per descarregador i control de tensió.

Per a les 2 Bombes amb una arrencada directa: dos interruptors automàtics de 3P In 6A, model C60N o similar,
amb 6kA a 400V de intensitat de tall s/UNE-60898; mòdul diferencial de 3P a 25A, tipus vigi o similar,
autoacoblat, d'una sensibilitat de 300mA; Contactor Tripolar de 9A, model LC1-D09 o similar.

Tot seguint l'esquema plantejat en projecte i/o les directrius de la direcció facultativa, amb l'aparamenta
necessària per la seva realització. Inclosos materials i mitjans necessaris per el seu transport, col·locació,
connexió i prova.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GG1M1014 u LevelControl 2 BS2400SFNO400
Unitat de control de bomba amb panell de controll / Interruptors de flotadors
3~400V (L1-L2-L3-(N)-PE), 40A
Estrella - triangle

Tot seguint l'esquema plantejat en projecte i/o les directrius de la direcció facultativa, amb l'aparamenta
necessària per la seva realització. Inclosos materials i mitjans necessaris per el seu transport, col·locació,
connexió i prova.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 GG1M2001 u Conjunt de protecció i mesura del tipus T-2 per un contador , per una potencia de fins a 8 kW i una tensió de
400 V, de 540x810x270 mm, amb caixes modulars de doble aïllament de poliéster reforçat, base de fusibles
amb fusibles i sortida de bornes, sense contadors, amb ICP de 16 A i interruptor diferencial de 40 A i 300 mA de
sensibilitat, col·locat superficialment i amb totes les conexions fetes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 GG1M2005 u Armari estanc per anar a la intemperie, amb protecció IP 66, per col·locar en el seu interior la arribada de
l'escomesa amb els contadors i les proteccions generals adients amb unes dimensions de 1000x800x300 mm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
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Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 01  EB1
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 02  INSTAL·LACIONS I CONTROL
Titol 5 02  INSTRUMENTACIO

1 GJM5U041 u Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de rang de mesura 0-6 kg/cm2, connexió inferior roscada de
1/2'' a les impulsions de les bombes, amb vàlvula d'aillament i purgador, muntat a la canonada amb tots els
accessoris necesaris instal.lats i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GJMAU020 u Suministrament i col.locació de mesurador de pressió ENDRESS+HAUSER amb sensor piezoresistiu amb
emisió de senyal analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 40
bar], per zona no classificada IP66 i junta tòrica FPM Vitóne iclosos p.p de materials auxiliars completament
instal.lat i provat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GG613100 u Caixa de polsadors, funció aturada d'emergència, incloent un polsador de bolet diàmetre 40 mm impulsional,
marca Telemecanique referència XAL-D1644 o similar equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 GP431002 ml cable de coure VOV500V 2X2Xx1 mm2 de secció apantallat. Instal·lat en rasa, tub o safata i inclou
subministrament, material de connexió, instal·lació i etiquetatge.

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

5 GP431001 ml cable de coure VOV500V 1X2Xx1 mm2 de secció apantallat. Instal·lat en rasa, tub o safata i inclou
subministrament, material de connexió, instal·lació i etiquetatge.

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

6 GP471110 m Cable Belden per a comunicacions Modbus de 4 x 1 mm2 de secció, apantallat i armat.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

7 GJMCU000 u Suministrament i col.locació de mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor hidrostàtic, amb
emisió de senyal analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 0.6
bar, incloent cable PE 10 m i junta de sensor de Vitón, inclosos p.p de materials auxiliars completament instal.lat
i provat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 GJMCU001 u Suministrament i col.locació de mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant ultrasons, amb emisió de
senyal analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 8m lliurament
ajustable, connexió roscada 2'' G,  inclosos p.p de materials auxiliars completament instal.lat i provat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 01  EB1
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 02  INSTAL·LACIONS I CONTROL
Titol 5 03  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 5 (1) 01  CABLEJAT
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1 GG31340V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x4 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

2 GG31330V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

3 GG31430V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

4 GG3116E0 m Cable amb conductors de coure, de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, marca Pirelli, tipus Retenax Flex o similar
equivalent, de 5 G2,5 mm2 de secció.

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

5 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 01  EB1
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 02  INSTAL·LACIONS I CONTROL
Titol 5 03  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 5 (1) 02  IL·LUMINACIÓ

1 GH11FL01 u Lluminària fluorescent estanca, IP-66, equipada amb dos tubs fluorescents de 58 W i reactància electrònica,
incloent elements de fixació i connexionat necessaris. Marca Lledó model OD-8552 o similar equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 GH11FL02 u Lluminària fluorescent estanca, IP-66, amb carcassa de poliéster reforçat amb fibra de vidre i difusor de
policarbonat, totalment cablejada 2 pols més terra amb cable de 2,5 mm2 de secció, equipada amb dos tubs
fluorescents de 36 W i reactància electrònica, incloent elements de fixació i connexionat necessaris. Marca
Philips, model Pacific TCW-216/236 o similar equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 GG631500 ut Caixa de presses de corrent tipus Cetac o similar amb una pressa de 32A-III+T i dos preses de 16A-II+T amb
interruptor diferencial i magnetotèrmics individuals, totalment equipada. Subministrament, montatge i cablejat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GG172200 u Caixa de derivació quadrada metàl.lica protegida interior i exteriorment amb pintura polyester-epoxi color gris
clar RAL-7032 texturitzat de dimensions 105 x 105 x 49 mm, tancament per cargols, grau de protecció IP 55,
equipada amb regleta de borns amb cargols imperdibles de polipropilé ignífug i premsaestopes, marca Himel
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referència DBN-10/10 o similar equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 GG624000 u Commutador 16 A color blanc, en caixa d'encastar per a 1 mòdul i placa mòdul estret, color blanc, marca
Eunea, sèrie Europoli, tipus 3003N-B, 3080 i 3070N-B o similar equivalent. En muntatge encastat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 GHB3PR05 ut Lampara d'emergencia amb una autonomia de 2 h. de 18 W.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 01  EB1
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 02  INSTAL·LACIONS I CONTROL
Titol 5 03  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 5 (1) 03  CANALITZACIONS

1 GG211D00 m Tub rígid, corbable en calent, de material termoplàstic autoextinguible, grau de protecció 7, marca Aiscan, tipus
Extradur o similar equivalent, de diàmetre nominal 25 mm.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2 GG2C1560 m Safata de PVC-M1 perforada, marca Unex sèrie 66 referència 66100 o similar equivalent de 60 x 100 mm.
Incloent part proporcional de suports per a sostre o paret, corbes, unions, canvis de nivell, accessoris de
muntatge i fixació.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 GG2C3Z60 m Tapa per a safata de PVC-M1, marca Unex sèrie 66 referència 66102 o similar equivalent de 100 mm. Incloent
part proporcional de fixacions.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 GG221B00 m Tub flexible corrugat de material termoplàstic autoextinguible, grau de protecció 7, amb guia incorporada, marca
Aiscan, tipus TEI o similar equivalent, de diàmetre nominal 20 mm.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 01  EB1
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 02  INSTAL·LACIONS I CONTROL
Titol 5 03  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 5 (1) 04  XARXA DE TERRES

1 GGD17200 u Connexions roscades a brides de canonades metàliques, tràmex, bancades i qualsevol part metàlica en general
que pugui quedar sotmesa a tensió, per tal de realitzar un terra equipotencial a tot l'edifici. S'utilitzarà cable de
coure un de 50 mm2 de secció.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GGD17300 u Terminals de pressió i petit material de posada a terra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GG3111V0 m Cable amb conductor de coure verd/groc, de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, marca Pirelli, tipus Retenax Flex o
similar equivalent, de 1 x 50 mm2 de secció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 70,000
2 7,000 10,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 140,000

4 GGD11700 u Piqueta de connexió a terra d'acer amb recobriment de zenc de 1.500 mm de longitud i 35 mm de diàmetre,
marca KLK referència 15ZN35 o similar equivalent. Clavada a terra i connectada. Incloent grapa de connexió
tipus KR, KU ó KB i cargoleria d'acer inoxidable.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

5 GGD12000 u Caixa de seccionament de terres en polyester reforçat amb fibra de vidre amb tapa transparent, protecció IP
437, de dimensions 245 x 155 mm, incloent 1 pont de connexió per a comprovació del circuit de posta a terra
amb embornament directe, sense terminal, per a cables fins a 95 mm2 de secció, marca Hazemeyer, referència
HH CST 136282801 o similar equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 GG3811M0 m Conductor de coure nu d'1 x 50 mm2 de secció.

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

7 GGD16000 ut Realització de soldadures aluminotèrmques per la xarxa general de terres. Inclou motllo, cartutx i pòlvolra

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 01  EB1
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 02  INSTAL·LACIONS I CONTROL
Titol 5 04  CENTRE DE CONTROL

1 GP50A003 ut Stwich Ethernet de 5 ports per a comunicació ethernet entre un màxim de 5 equips, alimentació a 24 Vcc, de
Westermo o equivalent .

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EELS006 U Mòdem ADSL/GPRS model EWON 2005/GSM-GPRS o equivalent. Amb comunicació LAN / GSM-GPRS. Inclou
subministrament i instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GGLPS04 pa Configuració, programació i posada en marxa del Centre de Control
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GGLCS011 u Ordinador sobre taula client amb microprocessador Pentium IV 3.00 GHz de 32 bits, 1 Gb de DDR2 SDRAM
amb 2 discs durs de 80 Gb, amb sistema operatiu MICROSOF WINDOWS XP professional servipack 2,
comunicacions ethernet 1 Gbit, 7 ports USB, amb monitor de 19 polsades LCD. Garantia 3 anys in situ, lector
gravador DVD/CD. Inclou subministrament, instal.lació i posta en marxa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GGLPS04AJ pa Partida alçada a justificar pel control remot de sonda de nivell a sobreixidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 01  EB1
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 02  INSTAL·LACIONS I CONTROL
Titol 5 05  PROJECTE DE LEGALITZACIÓ

1 PPALU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre de legalitzacions de totes les instal·lacions de l'obra, inclosos projectes,
drets de visat, taxes, inspeccions per a organismes homologats, tramitacions davant indústria i totes les
gestions necessàries

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 01  EB1
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 03  PARTIDES ALÇADES

1 XPA10010 pa Partida alçada a justificar pel Pla de Control de Qualitat del materials col·locats a l'obra definits per la Direcció
de les Obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA10020 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'un 4% de l'import de les obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 01  EB1
Titol 3 (1) 04  ACORD ADJUDICACIÓ

1 PA000VV01 Pa Annex 1. Annex al projecte de sanejament dels sectors Industrials Nord per a la definició tècnica del contingut
de la partida 09 del capítol 05
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 01  EB1
Titol 3 (1) 05  CONNEXIÓ ELÈCTRICA

1 GG319684 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de secció 5
x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Contrabaixa 470,000 470,000

TOTAL AMIDAMENT 470,000

2 GDG52537 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Contrabaixa 470,000 470,000

TOTAL AMIDAMENT 470,000

3 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Contrabaixa 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Contrabaixa 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 PA000PC01 M Partida alçada a justificar per drets escomesa endesa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 02  EB2
Titol 3 (1) 02  ANNEX 1. EQUIPAMENTS

1 OK1V1VC06 U Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil dn 200. unió mitjançant brides. pn 10.
distancia entre brides llarga (dn + 200 mm). segons a les normes internacionals iso 7259 - 1988 i europea une
en 1074. pes 44 kg.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 OK1V5B06 U Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola dn 200 pn 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GF13IN7S Kg Caldereria en formació de col·lectors , materials i acabats segons plec de condicions, incloent-hi fabricació,
transport i muntatge de col·lectors, canonades, soldadures, junts i proves.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 346,871 1,050 364,215

TOTAL AMIDAMENT 364,215

4 OI14N082 U Subministrament i col·locació de bomba submergible dn 200, de 15,00 kw de potència, per un cabal de 337,5
m3/h s i alçada de 7,90 de ksb itur model krtk 200-318/154ueg-s o similar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 OK1V1N001 U Subministre i col·locació de clapeta antiretorn dn63 d'acer inox aisi 316l per a desguàs de arqueta de vàlvules a
pou de bombes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 O1CEN150 U Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic dn 200
inclou materials necessaris per a instal·lació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GS5TU300 U Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de dn 200
mm; pn 10, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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8 OK1V3PV01 U Subministrament i col·locació de purga amb vàlvula de tancament.dn 1''.pn 10/16.pes 4.5 kg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 GS95U010 U Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de rang de mesura 0-1 kg/cm2, connexió inferior roscada de
1/2'' a les impulsions de les bombes, amb vàlvula d'aillament , muntat a la canonada amb tots els accessoris
necesaris, instal.lats i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 02  EB2
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 01  OBRA CIVIL
Titol 5 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,000 14,000 238,000

TOTAL AMIDAMENT 238,000

2 E2212122 m3 Excavació per a rebaix de mota de terres, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,800 10,800 0,400 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 G222U106 m3 Excavació de terreny no classificat a cel obert per la construcció de la Estació de Bombament, càrrega i
transport a aplec o lloc d'ús.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 EB2 14,800 12,800 2,500 473,600
3 12,800 10,800 2,500 345,600

TOTAL AMIDAMENT 819,200

4 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long Alçada Perimetre
2 EB2 2,000 2,500 35,600 178,000
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3 1,000 2,500 35,600 89,000

TOTAL AMIDAMENT 267,000

5 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 50 km. no es d'aplicar cap coeficient d'esponjament. El preu
inclou la Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 819,200 1,200 983,040
2 38,016 1,200 45,619
3 -267,000 1,200 -320,400

TOTAL AMIDAMENT 708,259

6 F227T00F M2 Refí, anivellació i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm de l'esplanada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long Amplada
2 EB1 10,800 8,800 95,040
3 2,300 3,600 8,280

TOTAL AMIDAMENT 103,320

7 F7B451E0 M2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long Amplada Costats
2 EB1 10,800 8,800 1,100 104,544
3 2,300 3,600 1,100 9,108
4 10,800 1,000 2,000 1,100 23,760
5 8,800 1,000 2,000 1,100 19,360
6 2,300 1,000 2,000 1,100 5,060
7 3,600 1,000 2,000 1,100 7,920

TOTAL AMIDAMENT 169,752

8 R0300017 M3 M3. terraplenat amb grava 20/50, incloent el seu transport, preparació de la base de terraplenat, selecció del
material, estesa i compactació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long Amplada Alçada
2 EB1 10,800 8,800 0,500 47,520
3 2,300 3,600 0,500 4,140

TOTAL AMIDAMENT 51,660

9 G3Z112N1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/10 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long Amplada
2 EB1 10,800 8,800 95,040
3 2,300 3,600 8,280

TOTAL AMIDAMENT 103,320
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10 G2616H02 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150
m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 EB2 12,800 10,800 3,500 483,840

TOTAL AMIDAMENT 483,840

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 02  EB2
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 01  OBRA CIVIL
Titol 5 03  ESTRUCTURES

1 G3Z1U010 m2 Formigó de HM-20 de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,800 10,800 0,100 9,504
2 3,600 2,300 0,100 0,828

TOTAL AMIDAMENT 10,332

2 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 8,800 5,000 2,000 88,000
3 10,800 5,000 2,000 108,000
4 2,300 2,600 2,000 11,960
5 3,600 2,600 2,000 18,720
6 2,500 1,000 2,000 5,000
7 1,600 1,000 2,000 3,200

TOTAL AMIDAMENT 234,880

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3 kg
2 EB2 157,000 110,000 17.270,000

TOTAL AMIDAMENT 17.270,000

4 G450N001 m3 Formigó HA-35/P/20/IV+Qc de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats i soleres, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long gruix alçada
2 EB2
3 Solera 11,200 0,400 9,200 41,216
5 Alçat 8,800 0,400 4,300 15,136
6 8,800 0,400 4,300 15,136
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7 10,000 0,400 4,300 17,200
8 10,000 0,400 4,300 17,200

10 Sostre 10,800 0,300 8,800 28,512
12 Accés interior EB 1,000 0,400 1,000 0,400
13 1,900 0,400 1,000 0,760
15 3,600 0,300 1,300 1,404
16 2,000 0,300 1,300 0,780
18 CASETA VÀLVULES
19 Alçats 2,000 2,600 0,400 2,000 4,160
20 3,600 2,600 0,400 2,000 7,488
22 Solera 3,000 4,000 0,400 4,800
24 Sostre 2,600 3,600 0,300 2,808

TOTAL AMIDAMENT 157,000

5 G21YD3BG u Passamurs en mur de formigó de 30 cm de cantell fins a 50 cm de diàmetre.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 E4DE1260 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat fenòlic, muntat sobre entramat de perfils
metàl·lics a una alçada màxima de 6 m, per a una superfície horitzontal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,800 10,800 95,040

TOTAL AMIDAMENT 95,040

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 02  EB2
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 01  OBRA CIVIL
Titol 5 04  ACABATS

1 E811N001 ml Xamfrà de 10 cm a 45º sobre parament horitzontal interior, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 10,000 2,000 160,000

TOTAL AMIDAMENT 160,000

2 E898N001 m2 Pintat de parament vertical i horitzontal interior de ciment, amb pintura epoxi resistent a l'atac químic, amb dues
capes d'espessor especificat per l'industrial.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 2,000 16,000
2 10,000 2,000 20,000
3 2,000 2,000 4,000
4 3,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 43,000

3 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,800 2,000 17,600
2 10,800 2,000 21,600
3 2,300 2,000 4,600
4 3,600 1,000 3,600

TOTAL AMIDAMENT 47,400

4 G440U040 kg Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a
l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.120,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 GARCN002 m2 Tapa per a pous i cambres de vàlvules, formada per entramat d'acer galvanitzat 40x40x30 mm. tipus tramex o
similar (inclou part proporcional d'acer lamintat en cèrcols) totalment instal·lat i per xapa estriada galvanitzada
de 6-7 mm. de espessor (inclou elements de subjecció), totalment col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventilació  0,80x0,80 1,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 KQN2U00K M Escala de gat de prfv de 450 mm d'amplada, amb suports transversals de 300 mm amb ancoratges químics de
pvc, cargols de pvc, del mur amb guarda cos format per anelles de protecció de radi 375 mm ancorades amb
cargols de nylon, situat a 2200 mm de la solera del dipòsit i recolzada sobre un dau de formigó; 1 m d'escala de
gat fixada a la coberta, a 10 cm de l'accés, en alumini , amb un ample de graó de 420 mm interior, laterals
tubulars de 80*40*4 mm, alçada entre graons de 300/350 mm i una zona de descans intermitja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 4,300 4,300

TOTAL AMIDAMENT 4,300

8 KDNZ500E U Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 R6100006 U U. Subministre i col.locació de trapa de planxa d'acer galvanitzada, gofrada i plegada de 3mm de gruix, de
dimensions 0,80 x0,50 m2. Inclós bastiment, puny, agafadors, tornilleria i part proporcional de peces especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T % preu
2 Tapa accés caseta 1,00x0,80 1,000 0,800 2,500 2,000
3 Tapa accés EB1  1,00x1,50 1,000 1,500 2,500 3,750
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TOTAL AMIDAMENT 5,750

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 02  EB2
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 01  OBRA CIVIL
Titol 5 05  EDIFICI QUADRES ELECTRICS

1 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,400 1,200 4,080

TOTAL AMIDAMENT 4,080

2 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat llosa fonament 3,400 1,200 0,200 0,816

TOTAL AMIDAMENT 0,816

3 E3C515G3 m3 Formigó per a llosa alleugerada, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formigó llosa de fonament T
2 3,400 1,200 0,200 0,816
4 Formigó rebliment blocs prefabricats T
5 Formigó 2 filades de base 5,100 0,130 0,400 0,265
6 Formigó reblert de blocs 0,017 0,200 12,000 11,000 0,449
7 Formigó llinda 3,200 0,160 0,130 0,067
8 Formigó 2 filades de base 5,100 0,130 0,400 0,265
9 Formigó reblert de blocs 0,017 0,200 12,000 11,000 0,449

10 Formigó llinda 3,200 0,160 0,130 0,067
11 Formigó 2 filades de base 5,100 0,130 0,400 0,265
12 Formigó reblert de blocs 0,017 0,200 12,000 11,000 0,449
13 Formigó llinda 3,200 0,160 0,130 0,067
14 Formigó 2 filades de base 5,100 0,130 0,400 0,265
15 Formigó reblert de blocs 0,017 0,200 12,000 11,000 0,449
16 Formigó llinda 3,200 0,160 0,130 0,067

TOTAL AMIDAMENT 3,940

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,940 60,000 236,400

TOTAL AMIDAMENT 236,400

5 E4E2564L m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200
mm, de cara vista, llis, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,200 2,700 8,640
2 2,400 2,700 6,480

TOTAL AMIDAMENT 15,120

6 E4E865CE m Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3, col.locada amb morter ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,200 3,200

TOTAL AMIDAMENT 3,200

7 E53N003 m2 Llosa alleugerada formada per prellosa tipus PREINCO Unifor 60 G o similar totalment instalada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,400 1,200 4,080

TOTAL AMIDAMENT 4,080

8 EARSA11B m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 2 a 2,4 m d'amplària, amb funcionament
manual, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta basculant articulada de dues
fulles 1,65 m d'amplaria

1,650 2,200 3,630

2 Porta basculant articulada de dues
fulles 0,90 m d'amplaria

0,900 2,200 1,980

TOTAL AMIDAMENT 5,610

9 FGJZ1000 u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B,
guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del
Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i
Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col.locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 02  EB2
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 01  OBRA CIVIL
Titol 5 06  URBANITZACIO

1 GB32U050 m2 Tancament exterior de 2,20m d'alçària, format per malla de simple torsió electrosoldada galvanitzada, de 50 x
300 x 6,3mm tipus Rivisa Verja Ritmo o similar. El preu inclou porta d'acces de 1m d'ample, peces
complementàries i anclatge dels pals a la fàbrica o fonament, fonamentació, sòcol de bloc de formigó i part
proporcional de pals i peces especials. totalment acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,800 2,000 2,200 47,520
2 5,600 2,000 2,200 24,640

TOTAL AMIDAMENT 72,160

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 02  EB2
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 02  INSTAL·LACIONS I CONTROL
Titol 5 01  ARMARIS ELÈCTRICS I CONTROL

1 PNA90704 U Suministrament i instal·lació de sistema de alimentació ininterrumpida de 1500VA 220/220 V amb 30 min
d'autonomia, tecnologia ''On line'', Marca: Merlin Gerin, tipus Extremi 2000 o similar equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GGLPS00 PA Partida alçada d' abonament íntegre per la configuració i programació del PLC i totes les seves targetes, així
com pels enllaços de comunicacions amb altres dispositius i el Panel View.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GGLPS01 PA Partida alçada d' abonament íntegre per la configuració i programació del sistema SCADA de control.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GG1M1003 u Cojunt de quadre elèctric per a alimentació de les 2 bombes de 15,00 kW format per armari metàlic dimensions
2000x800x600, amb sòcol de 100mm, tipus ZST RITTAL o similar IP-55 s/CEI-529 en xapa d'acer pintada amb
resina polièster-epoxy color RAL-7035 texturitzada, completament equipat amb resistències calefactores de150
W, ventilador lateral amb filtre de 150 W, termostat de control ajustable 0 - 60º amb indicador digital de
temperatura, portaplànols interior tamany A3, enllumenat interior amb làmpada fluorescent de 16 W, armelles
d'elevació i tots els accessoris necessaris per la entrada i sortida de cablejat; amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anelles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar.
Equipat amb distribuidor de tensió de 50 A;

Amb mòdul d'entrada general fixa amb interruptor automàtic de capçalera 4P In 30 A, model C60H o similar,
amb 15kA a 400V de Intensitat de tall s/UNE-60947.2; equipat amb protecció contra sobretensions a les 3 fases
per descarregador i control de tensió.

Per a les 2 Bombes amb una arrencada directa: dos interruptors automàtics de 3P In 6A, model C60N o similar,
amb 6kA a 400V de intensitat de tall s/UNE-60898; mòdul diferencial de 3P a 25A, tipus vigi o similar,
autoacoblat, d'una sensibilitat de 300mA; Contactor Tripolar de 9A, model LC1-D09 o similar.

Tot seguint l'esquema plantejat en projecte i/o les directrius de la direcció facultativa, amb l'aparamenta
necessària per la seva realització. Inclosos materials i mitjans necessaris per el seu transport, col·locació,
connexió i prova.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GG1M1014 u LevelControl 2 BS2400SFNO400
Unitat de control de bomba amb panell de controll / Interruptors de flotadors
3~400V (L1-L2-L3-(N)-PE), 40A
Estrella - triangle

Tot seguint l'esquema plantejat en projecte i/o les directrius de la direcció facultativa, amb l'aparamenta
necessària per la seva realització. Inclosos materials i mitjans necessaris per el seu transport, col·locació,
connexió i prova.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 GG1M2001 u Conjunt de protecció i mesura del tipus T-2 per un contador , per una potencia de fins a 8 kW i una tensió de
400 V, de 540x810x270 mm, amb caixes modulars de doble aïllament de poliéster reforçat, base de fusibles
amb fusibles i sortida de bornes, sense contadors, amb ICP de 16 A i interruptor diferencial de 40 A i 300 mA de
sensibilitat, col·locat superficialment i amb totes les conexions fetes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 GG1M2005 u Armari estanc per anar a la intemperie, amb protecció IP 66, per col·locar en el seu interior la arribada de
l'escomesa amb els contadors i les proteccions generals adients amb unes dimensions de 1000x800x300 mm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 02  EB2
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 02  INSTAL·LACIONS I CONTROL
Titol 5 02  INSTRUMENTACIO

1 GJM5U041 u Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de rang de mesura 0-6 kg/cm2, connexió inferior roscada de
1/2'' a les impulsions de les bombes, amb vàlvula d'aillament i purgador, muntat a la canonada amb tots els
accessoris necesaris instal.lats i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GJMAU020 u Suministrament i col.locació de mesurador de pressió ENDRESS+HAUSER amb sensor piezoresistiu amb
emisió de senyal analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 40
bar], per zona no classificada IP66 i junta tòrica FPM Vitóne iclosos p.p de materials auxiliars completament
instal.lat i provat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GG613100 u Caixa de polsadors, funció aturada d'emergència, incloent un polsador de bolet diàmetre 40 mm impulsional,
marca Telemecanique referència XAL-D1644 o similar equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 GP431002 ml cable de coure VOV500V 2X2Xx1 mm2 de secció apantallat. Instal·lat en rasa, tub o safata i inclou
subministrament, material de connexió, instal·lació i etiquetatge.

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

5 GP431001 ml cable de coure VOV500V 1X2Xx1 mm2 de secció apantallat. Instal·lat en rasa, tub o safata i inclou
subministrament, material de connexió, instal·lació i etiquetatge.

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

6 GP471110 m Cable Belden per a comunicacions Modbus de 4 x 1 mm2 de secció, apantallat i armat.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

7 GJMCU000 u Suministrament i col.locació de mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor hidrostàtic, amb
emisió de senyal analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 0.6
bar, incloent cable PE 10 m i junta de sensor de Vitón, inclosos p.p de materials auxiliars completament instal.lat
i provat
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 GJMCU001 u Suministrament i col.locació de mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant ultrasons, amb emisió de
senyal analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 8m lliurament
ajustable, connexió roscada 2'' G,  inclosos p.p de materials auxiliars completament instal.lat i provat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 02  EB2
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 02  INSTAL·LACIONS I CONTROL
Titol 5 03  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 5 (1) 01  CABLEJAT

1 GG31340V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x4 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

2 GG31330V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

3 GG31430V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

4 GG3116E0 m Cable amb conductors de coure, de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, marca Pirelli, tipus Retenax Flex o similar
equivalent, de 5 G2,5 mm2 de secció.

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

5 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 02  EB2
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 02  INSTAL·LACIONS I CONTROL
Titol 5 03  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 5 (1) 02  IL·LUMINACIÓ

1 GH11FL01 u Lluminària fluorescent estanca, IP-66, equipada amb dos tubs fluorescents de 58 W i reactància electrònica,
incloent elements de fixació i connexionat necessaris. Marca Lledó model OD-8552 o similar equivalent.
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 GH11FL02 u Lluminària fluorescent estanca, IP-66, amb carcassa de poliéster reforçat amb fibra de vidre i difusor de
policarbonat, totalment cablejada 2 pols més terra amb cable de 2,5 mm2 de secció, equipada amb dos tubs
fluorescents de 36 W i reactància electrònica, incloent elements de fixació i connexionat necessaris. Marca
Philips, model Pacific TCW-216/236 o similar equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 GG631500 ut Caixa de presses de corrent tipus Cetac o similar amb una pressa de 32A-III+T i dos preses de 16A-II+T amb
interruptor diferencial i magnetotèrmics individuals, totalment equipada. Subministrament, montatge i cablejat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GG172200 u Caixa de derivació quadrada metàl.lica protegida interior i exteriorment amb pintura polyester-epoxi color gris
clar RAL-7032 texturitzat de dimensions 105 x 105 x 49 mm, tancament per cargols, grau de protecció IP 55,
equipada amb regleta de borns amb cargols imperdibles de polipropilé ignífug i premsaestopes, marca Himel
referència DBN-10/10 o similar equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 GG624000 u Commutador 16 A color blanc, en caixa d'encastar per a 1 mòdul i placa mòdul estret, color blanc, marca
Eunea, sèrie Europoli, tipus 3003N-B, 3080 i 3070N-B o similar equivalent. En muntatge encastat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 GHB3PR05 ut Lampara d'emergencia amb una autonomia de 2 h. de 18 W.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 02  EB2
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 02  INSTAL·LACIONS I CONTROL
Titol 5 03  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 5 (1) 03  CANALITZACIONS

1 GG211D00 m Tub rígid, corbable en calent, de material termoplàstic autoextinguible, grau de protecció 7, marca Aiscan, tipus
Extradur o similar equivalent, de diàmetre nominal 25 mm.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2 GG2C1560 m Safata de PVC-M1 perforada, marca Unex sèrie 66 referència 66100 o similar equivalent de 60 x 100 mm.
Incloent part proporcional de suports per a sostre o paret, corbes, unions, canvis de nivell, accessoris de
muntatge i fixació.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 GG2C3Z60 m Tapa per a safata de PVC-M1, marca Unex sèrie 66 referència 66102 o similar equivalent de 100 mm. Incloent
part proporcional de fixacions.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 GG221B00 m Tub flexible corrugat de material termoplàstic autoextinguible, grau de protecció 7, amb guia incorporada, marca
Aiscan, tipus TEI o similar equivalent, de diàmetre nominal 20 mm.
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 02  EB2
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 02  INSTAL·LACIONS I CONTROL
Titol 5 03  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Titol 5 (1) 04  XARXA DE TERRES

1 GGD17200 u Connexions roscades a brides de canonades metàliques, tràmex, bancades i qualsevol part metàlica en general
que pugui quedar sotmesa a tensió, per tal de realitzar un terra equipotencial a tot l'edifici. S'utilitzarà cable de
coure un de 50 mm2 de secció.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GGD17300 u Terminals de pressió i petit material de posada a terra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GG3111V0 m Cable amb conductor de coure verd/groc, de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, marca Pirelli, tipus Retenax Flex o
similar equivalent, de 1 x 50 mm2 de secció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 70,000
2 7,000 10,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 140,000

4 GGD11700 u Piqueta de connexió a terra d'acer amb recobriment de zenc de 1.500 mm de longitud i 35 mm de diàmetre,
marca KLK referència 15ZN35 o similar equivalent. Clavada a terra i connectada. Incloent grapa de connexió
tipus KR, KU ó KB i cargoleria d'acer inoxidable.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

5 GGD12000 u Caixa de seccionament de terres en polyester reforçat amb fibra de vidre amb tapa transparent, protecció IP
437, de dimensions 245 x 155 mm, incloent 1 pont de connexió per a comprovació del circuit de posta a terra
amb embornament directe, sense terminal, per a cables fins a 95 mm2 de secció, marca Hazemeyer, referència
HH CST 136282801 o similar equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 GG3811M0 m Conductor de coure nu d'1 x 50 mm2 de secció.

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

7 GGD16000 ut Realització de soldadures aluminotèrmques per la xarxa general de terres. Inclou motllo, cartutx i pòlvolra

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 02  EB2
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 02  INSTAL·LACIONS I CONTROL
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Titol 5 04  CENTRE DE CONTROL

1 GP50A003 ut Stwich Ethernet de 5 ports per a comunicació ethernet entre un màxim de 5 equips, alimentació a 24 Vcc, de
Westermo o equivalent .

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EELS006 U Mòdem ADSL/GPRS model EWON 2005/GSM-GPRS o equivalent. Amb comunicació LAN / GSM-GPRS. Inclou
subministrament i instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GGLPS04 pa Configuració, programació i posada en marxa del Centre de Control

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GGLCS011 u Ordinador sobre taula client amb microprocessador Pentium IV 3.00 GHz de 32 bits, 1 Gb de DDR2 SDRAM
amb 2 discs durs de 80 Gb, amb sistema operatiu MICROSOF WINDOWS XP professional servipack 2,
comunicacions ethernet 1 Gbit, 7 ports USB, amb monitor de 19 polsades LCD. Garantia 3 anys in situ, lector
gravador DVD/CD. Inclou subministrament, instal.lació i posta en marxa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GGLPS04AJ pa Partida alçada a justificar pel control remot de sonda de nivell a sobreixidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 02  EB2
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 02  INSTAL·LACIONS I CONTROL
Titol 5 05  PROJECTE DE LEGALITZACIÓ

1 PPALU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre de legalitzacions de totes les instal·lacions de l'obra, inclosos projectes,
drets de visat, taxes, inspeccions per a organismes homologats, tramitacions davant indústria i totes les
gestions necessàries

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 02  EB2
Titol 3 (1) 03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC
Partides d'Obra 03  PARTIDES ALÇADES

1 XPA10010 pa Partida alçada a justificar pel Pla de Control de Qualitat del materials col·locats a l'obra definits per la Direcció
de les Obres

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 XPA10020 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'un 4% de l'import de les obres
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 XPA000VV pa Partida alçada a justificar per connexió xarxa residual

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT
Capítol 09  ESTACIÓ BOMBAMENT
Titol 3 02  EB2
Titol 3 (1) 05  CONNEXIÓ ELÈCTRICA

1 PA000PC03 M Partida alçada a justificar per obra civil associada a connexió elèctrica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PA000PC01 M Partida alçada a justificar per drets escomesa endesa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000



QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 E2212122 m3 Excavació per a rebaix de mota de terres, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

5,58 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-2 E3C515G3 m3 Formigó per a llosa alleugerada, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

20,81 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-3 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

10,40 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-4 E4DE1260 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat fenòlic, muntat sobre
entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima de 6 m, per a una superfície horitzontal

110,73 €

(CENT DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-5 E4E2564L m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat,
R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3,
col.locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

36,81 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-6 E4E865CE m Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x200 mm, de morter de ciment,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col.locada amb morter ciment 1:4

9,89 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 E4LV75VV M2 Lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt
lateral obert superiorment, de 235,6 a 264,4 knm per m d'amplària de moment flector últim,
per a sostre de 25+ 5 cm, col·locades sobre estructura

89,35 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 E53N003 m2 Llosa alleugerada formada per prellosa tipus PREINCO Unifor 60 G o similar totalment
instalada

91,21 €

(NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-9 E811N001 ml Xamfrà de 10 cm a 45º sobre parament horitzontal interior, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

18,49 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-10 E898N001 m2 Pintat de parament vertical i horitzontal interior de ciment, amb pintura epoxi resistent a l'atac
químic, amb dues capes d'espessor especificat per l'industrial.

20,02 €

(VINT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-11 EARSA11B m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 2 a 2,4 m d'amplària,
amb funcionament manual, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

279,08 €

(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-12 EELS006 U Mòdem ADSL/GPRS model EWON 2005/GSM-GPRS o equivalent. Amb comunicació LAN /
GSM-GPRS. Inclou subministrament i instal·lació.

1.273,00 €

(MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS)

P-13 F227T00F M2 Refí, anivellació i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm de
l'esplanada

1,49 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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Pàg.: 2

P-14 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 50 km. no es d'aplicar
cap coeficient d'esponjament. El preu inclou la Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de
residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,99 €

(SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-15 F3J2181C M3 PC Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora, amb la cara exterior concertada

46,84 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-16 F7B451E0 M2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2,
col·locat sense adherir

2,46 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-17 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

159,94 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-18 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

92,37 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-19 FGJZ1000 u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor
d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions
Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E.
25-10-84, col.locat

454,66 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-20 G21YD3BG u Passamurs en mur de formigó de 30 cm de cantell fins a 50 cm de diàmetre. 264,11 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-21 G222U106 m3 Excavació de terreny no classificat a cel obert per la construcció de la Estació de
Bombament, càrrega i transport a aplec o lloc d'ús.

7,66 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-22 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3,28 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-23 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

3,24 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-24 G2616H02 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un
cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 m

1,03 €

(UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-25 G3Z112N1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/10 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

10,65 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-26 G3Z1U010 m2 Formigó de HM-20 de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de
neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

10,74 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-27 G440U040 kg Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en
calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de
protecció de les zones de soldadures

2,97 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-28 G450N001 m3 Formigó HA-35/P/20/IV+Qc de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats i
soleres, inclòs col·locació, vibrat i curat

125,00 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS)

P-29 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-30 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical 27,29 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-31 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

2,20 €

(DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-32 GARCN002 m2 Tapa per a pous i cambres de vàlvules, formada per entramat d'acer galvanitzat 40x40x30
mm. tipus tramex o similar (inclou part proporcional d'acer lamintat en cèrcols) totalment
instal·lat i per xapa estriada galvanitzada de 6-7 mm. de espessor (inclou elements de
subjecció), totalment col·locat.

91,36 €

(NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-33 GB32U050 m2 Tancament exterior de 2,20m d'alçària, format per malla de simple torsió electrosoldada
galvanitzada, de 50 x 300 x 6,3mm tipus Rivisa Verja Ritmo o similar. El preu inclou porta
d'acces de 1m d'ample, peces complementàries i anclatge dels pals a la fàbrica o fonament,
fonamentació, sòcol de bloc de formigó i part proporcional de pals i peces especials.
totalment acabat.

64,75 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-34 GDG52537 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

18,31 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-35 GF13IN7S Kg Caldereria en formació de col·lectors , materials i acabats segons plec de condicions,
incloent-hi fabricació, transport i muntatge de col·lectors, canonades, soldadures, junts i
proves.

5,50 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-36 GG172200 u Caixa de derivació quadrada metàl.lica protegida interior i exteriorment amb pintura
polyester-epoxi color gris clar RAL-7032 texturitzat de dimensions 105 x 105 x 49 mm,
tancament per cargols, grau de protecció IP 55, equipada amb regleta de borns amb cargols
imperdibles de polipropilé ignífug i premsaestopes, marca Himel referència DBN-10/10 o
similar equivalent.

20,37 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-37 GG1M1003 u Cojunt de quadre elèctric per a alimentació de les 2 bombes de 15,00 kW format per armari
metàlic dimensions 2000x800x600, amb sòcol de 100mm, tipus ZST RITTAL o similar IP-55
s/CEI-529 en xapa d'acer pintada amb resina polièster-epoxy color RAL-7035 texturitzada,
completament equipat amb resistències calefactores de150 W, ventilador lateral amb filtre de
150 W, termostat de control ajustable 0 - 60º amb indicador digital de temperatura,
portaplànols interior tamany A3, enllumenat interior amb làmpada fluorescent de 16 W,

4.091,24 €
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armelles d'elevació i tots els accessoris necessaris per la entrada i sortida de cablejat; amb
porta d' una fulla, plaques de muntatge, anelles d' elevació, incloent peces d' interconnexió,
canaletes i perfileria auxiliar.
Equipat amb distribuidor de tensió de 50 A;

Amb mòdul d'entrada general fixa amb interruptor automàtic de capçalera 4P In 30 A,
model C60H o similar, amb 15kA a 400V de Intensitat de tall s/UNE-60947.2; equipat amb
protecció contra sobretensions a les 3 fases per descarregador i control de tensió.

Per a les 2 Bombes amb una arrencada directa: dos interruptors automàtics de 3P In 6A,
model C60N o similar, amb 6kA a 400V de intensitat de tall s/UNE-60898; mòdul diferencial
de 3P a 25A, tipus vigi o similar, autoacoblat, d'una sensibilitat de 300mA; Contactor Tripolar
de 9A, model LC1-D09 o similar.

Tot seguint l'esquema plantejat en projecte i/o les directrius de la direcció facultativa, amb
l'aparamenta necessària per la seva realització. Inclosos materials i mitjans necessaris per el
seu transport, col·locació, connexió i prova.
(QUATRE MIL NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-38 GG1M1014 u LevelControl 2 BS2400SFNO400
Unitat de control de bomba amb panell de controll / Interruptors de flotadors
3~400V (L1-L2-L3-(N)-PE), 40A
Estrella - triangle

Tot seguint l'esquema plantejat en projecte i/o les directrius de la direcció facultativa, amb
l'aparamenta necessària per la seva realització. Inclosos materials i mitjans necessaris per el
seu transport, col·locació, connexió i prova.

8.946,09 €

(VUIT MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-39 GG1M2001 u Conjunt de protecció i mesura del tipus T-2 per un contador , per una potencia de fins a 8 kW
i una tensió de 400 V, de 540x810x270 mm, amb caixes modulars de doble aïllament de
poliéster reforçat, base de fusibles amb fusibles i sortida de bornes, sense contadors, amb
ICP de 16 A i interruptor diferencial de 40 A i 300 mA de sensibilitat, col·locat superficialment
i amb totes les conexions fetes

687,50 €

(SIS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-40 GG1M2005 u Armari estanc per anar a la intemperie, amb protecció IP 66, per col·locar en el seu interior la
arribada de l'escomesa amb els contadors i les proteccions generals adients amb unes
dimensions de 1000x800x300 mm

783,94 €

(SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-41 GG211D00 m Tub rígid, corbable en calent, de material termoplàstic autoextinguible, grau de protecció 7,
marca Aiscan, tipus Extradur o similar equivalent, de diàmetre nominal 25 mm.

6,64 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-42 GG221B00 m Tub flexible corrugat de material termoplàstic autoextinguible, grau de protecció 7, amb guia
incorporada, marca Aiscan, tipus TEI o similar equivalent, de diàmetre nominal 20 mm.

3,96 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-43 GG2C1560 m Safata de PVC-M1 perforada, marca Unex sèrie 66 referència 66100 o similar equivalent de
60 x 100 mm. Incloent part proporcional de suports per a sostre o paret, corbes, unions,
canvis de nivell, accessoris de muntatge i fixació.

17,81 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-44 GG2C3Z60 m Tapa per a safata de PVC-M1, marca Unex sèrie 66 referència 66102 o similar equivalent de
100 mm. Incloent part proporcional de fixacions.

5,20 €

(CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-45 GG3111V0 m Cable amb conductor de coure verd/groc, de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, marca Pirelli,
tipus Retenax Flex o similar equivalent, de 1 x 50 mm2 de secció.

16,68 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-46 GG3116E0 m Cable amb conductors de coure, de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, marca Pirelli, tipus
Retenax Flex o similar equivalent, de 5 G2,5 mm2 de secció.

6,17 €

(SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-47 GG31330V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

2,06 €

(DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-48 GG31340V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x4 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

2,96 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-49 GG31430V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

2,61 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-50 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

4,14 €

(QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-51 GG319684 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

19,30 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-52 GG3811M0 m Conductor de coure nu d'1 x 50 mm2 de secció. 4,59 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-53 GG613100 u Caixa de polsadors, funció aturada d'emergència, incloent un polsador de bolet diàmetre 40
mm impulsional, marca Telemecanique referència XAL-D1644 o similar equivalent.

32,31 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-54 GG624000 u Commutador 16 A color blanc, en caixa d'encastar per a 1 mòdul i placa mòdul estret, color
blanc, marca Eunea, sèrie Europoli, tipus 3003N-B, 3080 i 3070N-B o similar equivalent. En
muntatge encastat.

11,66 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-55 GG631500 ut Caixa de presses de corrent tipus Cetac o similar amb una pressa de 32A-III+T i dos preses
de 16A-II+T amb interruptor diferencial i magnetotèrmics individuals, totalment equipada.
Subministrament, montatge i cablejat.

316,44 €

(TRES-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-56 GGD11700 u Piqueta de connexió a terra d'acer amb recobriment de zenc de 1.500 mm de longitud i 35
mm de diàmetre, marca KLK referència 15ZN35 o similar equivalent. Clavada a terra i
connectada. Incloent grapa de connexió tipus KR, KU ó KB i cargoleria d'acer inoxidable.

106,28 €

(CENT SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-57 GGD12000 u Caixa de seccionament de terres en polyester reforçat amb fibra de vidre amb tapa
transparent, protecció IP 437, de dimensions 245 x 155 mm, incloent 1 pont de connexió per
a comprovació del circuit de posta a terra amb embornament directe, sense terminal, per a
cables fins a 95 mm2 de secció, marca Hazemeyer, referència HH CST 136282801 o similar
equivalent.

50,28 €

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-58 GGD16000 ut Realització de soldadures aluminotèrmques per la xarxa general de terres. Inclou motllo,
cartutx i pòlvolra

35,75 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-59 GGD17200 u Connexions roscades a brides de canonades metàliques, tràmex, bancades i qualsevol part
metàlica en general que pugui quedar sotmesa a tensió, per tal de realitzar un terra
equipotencial a tot l'edifici. S'utilitzarà cable de coure un de 50 mm2 de secció.

2.310,02 €

(DOS MIL TRES-CENTS DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-60 GGD17300 u Terminals de pressió i petit material de posada a terra. 660,01 €

(SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-61 GGLCS011 u Ordinador sobre taula client amb microprocessador Pentium IV 3.00 GHz de 32 bits, 1 Gb de
DDR2 SDRAM amb 2 discs durs de 80 Gb, amb sistema operatiu MICROSOF WINDOWS
XP professional servipack 2, comunicacions ethernet 1 Gbit, 7 ports USB, amb monitor de 19
polsades LCD. Garantia 3 anys in situ, lector gravador DVD/CD. Inclou subministrament,
instal.lació i posta en marxa.

1.615,00 €

(MIL SIS-CENTS QUINZE EUROS)

P-62 GGLPS00 PA Partida alçada d' abonament íntegre per la configuració i programació del PLC i totes les
seves targetes, així com pels enllaços de comunicacions amb altres dispositius i el Panel
View.

3.160,06 €

(TRES MIL  CENT SEIXANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-63 GGLPS01 PA Partida alçada d' abonament íntegre per la configuració i programació del sistema SCADA de
control.

3.060,05 €

(TRES MIL SEIXANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-64 GGLPS04 pa Configuració, programació i posada en marxa del Centre de Control 4.960,15 €

(QUATRE MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-65 GGLPS04AJ pa Partida alçada a justificar pel control remot de sonda de nivell a sobreixidor 3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)

P-66 GH11FL01 u Lluminària fluorescent estanca, IP-66, equipada amb dos tubs fluorescents de 58 W i
reactància electrònica, incloent elements de fixació i connexionat necessaris. Marca Lledó
model OD-8552 o similar equivalent.

66,58 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-67 GH11FL02 u Lluminària fluorescent estanca, IP-66, amb carcassa de poliéster reforçat amb fibra de vidre i
difusor de policarbonat, totalment cablejada 2 pols més terra amb cable de 2,5 mm2 de
secció, equipada amb dos tubs fluorescents de 36 W i reactància electrònica, incloent
elements de fixació i connexionat necessaris. Marca Philips, model Pacific TCW-216/236 o
similar equivalent.

46,64 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-68 GHB3PR05 ut Lampara d'emergencia amb una autonomia de 2 h. de 18 W. 385,00 €

(TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)
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P-69 GJM5U041 u Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de rang de mesura 0-6 kg/cm2, connexió
inferior roscada de 1/2'' a les impulsions de les bombes, amb vàlvula d'aillament i purgador,
muntat a la canonada amb tots els accessoris necesaris instal.lats i provat.

172,99 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-70 GJMAU020 u Suministrament i col.locació de mesurador de pressió ENDRESS+HAUSER amb sensor
piezoresistiu amb emisió de senyal analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per
a un ventall de mesures de 0 a 40 bar], per zona no classificada IP66 i junta tòrica FPM
Vitóne iclosos p.p de materials auxiliars completament instal.lat i provat

551,56 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-71 GJMCU000 u Suministrament i col.locació de mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor
hidrostàtic, amb emisió de senyal analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a
un ventall de mesures de 0 a 0.6 bar, incloent cable PE 10 m i junta de sensor de Vitón,
inclosos p.p de materials auxiliars completament instal.lat i provat

612,56 €

(SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-72 GJMCU001 u Suministrament i col.locació de mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant
ultrasons, amb emisió de senyal analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a
un ventall de mesures de 8m lliurament ajustable, connexió roscada 2'' G, inclosos p.p de
materials auxiliars completament instal.lat i provat

979,28 €

(NOU-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-73 GP431001 ml cable de coure VOV500V 1X2Xx1 mm2 de secció apantallat. Instal·lat en rasa, tub o safata i
inclou subministrament, material de connexió, instal·lació i etiquetatge.

2,11 €

(DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-74 GP431002 ml cable de coure VOV500V 2X2Xx1 mm2 de secció apantallat. Instal·lat en rasa, tub o safata i
inclou subministrament, material de connexió, instal·lació i etiquetatge.

3,06 €

(TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-75 GP471110 m Cable Belden per a comunicacions Modbus de 4 x 1 mm2 de secció, apantallat i armat. 5,57 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-76 GP50A003 ut Stwich Ethernet de 5 ports per a comunicació ethernet entre un màxim de 5 equips,
alimentació a 24 Vcc, de Westermo o equivalent .

794,01 €

(SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-77 GS5TU300 U Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de dn 200 mm; pn 10, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

370,80 €

(TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-78 GS95U010 U Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de rang de mesura 0-1 kg/cm2, connexió
inferior roscada de 1/2'' a les impulsions de les bombes, amb vàlvula d'aillament , muntat a la
canonada amb tots els accessoris necesaris, instal.lats i provat

98,08 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-79 KDNZ500E U Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4 29,78 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-80 KQN2U00K M Escala de gat de prfv de 450 mm d'amplada, amb suports transversals de 300 mm amb
ancoratges químics de pvc, cargols de pvc, del mur amb guarda cos format per anelles de
protecció de radi 375 mm ancorades amb cargols de nylon, situat a 2200 mm de la solera del
dipòsit i recolzada sobre un dau de formigó; 1 m d'escala de gat fixada a la coberta, a 10 cm
de l'accés, en alumini , amb un ample de graó de 420 mm interior, laterals tubulars de
80*40*4 mm, alçada entre graons de 300/350 mm i una zona de descans intermitja

236,05 €

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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P-81 O1CEN150 U Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic dn 200
inclou materials necessaris per a instal·lació

1.466,04 €

(MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-82 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 8,83 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-83 OI14N082 U Subministrament i col·locació de bomba submergible dn 200, de 15,00 kw de potència, per
un cabal de 337,5 m3/h s i alçada de 7,90 de ksb itur model krtk 200-318/154ueg-s o similar

9.292,56 €

(NOU MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-84 OK1V1N001 U Subministre i col·locació de clapeta antiretorn dn63 d'acer inox aisi 316l per a desguàs de
arqueta de vàlvules a pou de bombes

625,00 €

(SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

P-85 OK1V1VC06 U Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil dn 200. unió mitjançant
brides. pn 10. distancia entre brides llarga (dn + 200 mm). segons a les normes
internacionals iso 7259 - 1988 i europea une en 1074. pes 44 kg.

422,95 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-86 OK1V3PV01 U Subministrament i col·locació de purga amb vàlvula de tancament.dn 1''.pn 10/16.pes 4.5 kg. 181,18 €

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-87 OK1V5B06 U Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola dn 200 pn 10 450,28 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-88 PNA90704 U Suministrament i instal·lació de sistema de alimentació ininterrumpida de 1500VA 220/220 V
amb 30 min d'autonomia, tecnologia ''On line'', Marca: Merlin Gerin, tipus Extremi 2000 o
similar equivalent.

2.955,00 €

(DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS)

P-89 PPALU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre de legalitzacions de totes les instal·lacions de l'obra,
inclosos projectes, drets de visat, taxes, inspeccions per a organismes homologats,
tramitacions davant indústria i totes les gestions necessàries

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-90 QC00001 U Proves i assaigos per control de qualitat de material i porta en servei de les instal.lacions
d'abastament d'aigua i sanejament, a justificar.

10.466,46 €

(DEU MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-91 R0300017 M3 M3. terraplenat amb grava 20/50, incloent el seu transport, preparació de la base de
terraplenat, selecció del material, estesa i compactació.

37,86 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-92 R6100006 U U. Subministre i col.locació de trapa de planxa d'acer galvanitzada, gofrada i plegada de
3mm de gruix, de dimensions 0,80 x0,50 m2. Inclós bastiment, puny, agafadors, tornilleria i
part proporcional de peces especials.

520,83 €

(CINC-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-93 SNJ0005 U Estació de sobreelevació i impulsió a instal.lar annexa al pou 24, en inici col.lector general
camí de la ginesta. a dimensionar en funció de cabals aportats. totalment acabada i equipada
amb equips de bombeig. escomesa elèctrica existent des de ct sector industrial mas reixac,
executada en 2º fase d'obra. a justificar.

18.500,00 €

(DIVUIT MIL CINC-CENTS EUROS)
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P-94 XPA10020 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'un 4% de l'import de les obres 3.975,00 €

(TRES MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS)
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P-1 E2212122 m3 Excavació per a rebaix de mota de terres, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

5,58 €

Altres conceptes 5,58000 €

P-2 E3C515G3 m3 Formigó per a llosa alleugerada, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

20,81 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

5,78898 €

Altres conceptes 15,02102 €

P-3 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

10,40 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,13620 €

Altres conceptes 4,26380 €

P-4 E4DE1260 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat fenòlic, muntat sobre
entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima de 6 m, per a una superfície horitzontal

110,73 €

B0DZT006 M3 Bastida de metall, per a 25 usos 20,70000 €

B0DZJ0K6 m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 2,94612 €

B0DZA000 L Desencofrant 0,10750 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a
1 ús

8,95125 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,48286 €

B0D31000 M3 Llata de fusta de pi 0,38606 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,20975 €

B0A31000 Kg Clau acer 0,11178 €
Altres conceptes 75,83468 €

P-5 E4E2564L m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat,
R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3,
col.locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

36,81 €

B0E244L2 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x20 cm de cara vista, tipus SPLIT, de color,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

19,21563 €

Altres conceptes 17,59437 €

P-6 E4E865CE m Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x200 mm, de morter de ciment,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col.locada amb morter ciment 1:4

9,89 €

Sense descomposició 9,89000 €

P-7 E4LV75VV M2 Lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt
lateral obert superiorment, de 235,6 a 264,4 knm per m d'amplària de moment flector últim,
per a sostre de 25+ 5 cm, col·locades sobre estructura

89,35 €

B4LV07HK M2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt
lateral obert superiorment, de 194,4 a 210,3 knm per m d'amplària de moment flector últim

50,77000 €

Altres conceptes 38,58000 €

P-8 E53N003 m2 Llosa alleugerada formada per prellosa tipus PREINCO Unifor 60 G o similar totalment
instalada

91,21 €

Altres conceptes 91,21000 €

P-9 E811N001 ml Xamfrà de 10 cm a 45º sobre parament horitzontal interior, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

18,49 €
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Sense descomposició 18,49000 €

P-10 E898N001 m2 Pintat de parament vertical i horitzontal interior de ciment, amb pintura epoxi resistent a l'atac
químic, amb dues capes d'espessor especificat per l'industrial.

20,02 €

B89ZX000 kg Pintura epoxi 15,41000 €
Altres conceptes 4,61000 €

P-11 EARSA11B m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 2 a 2,4 m d'amplària,
amb funcionament manual, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

279,08 €

Sense descomposició 279,08000 €

P-12 EELS006 U Mòdem ADSL/GPRS model EWON 2005/GSM-GPRS o equivalent. Amb comunicació LAN /
GSM-GPRS. Inclou subministrament i instal·lació.

1.273,00 €

Sense descomposició 1.273,00000 €

P-13 F227T00F M2 Refí, anivellació i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm de
l'esplanada

1,49 €

Altres conceptes 1,49000 €

P-14 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 50 km. no es d'aplicar
cap coeficient d'esponjament. El preu inclou la Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de
residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,99 €

Altres conceptes 7,99000 €

P-15 F3J2181C M3 PC Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora, amb la cara exterior concertada

46,84 €

B0441800 T Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes 26,43025 €
Altres conceptes 20,40975 €

P-16 F7B451E0 M2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2,
col·locat sense adherir

2,46 €

B7B151E0 M2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2 0,66000 €
Altres conceptes 1,80000 €

P-17 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

159,94 €

B0111000 M3 Aigua 0,00194 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 0,36952 €

B0F1K2A1 U Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en
771-1

13,77548 €

Altres conceptes 145,79306 €

P-18 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

92,37 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,21508 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 48,12000 €
Altres conceptes 44,03492 €

P-19 FGJZ1000 u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor
d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions
Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E.
25-10-84, col.locat

454,66 €
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BGJZ1000 u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor
d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions
Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84

444,10000 €

Altres conceptes 10,56000 €

P-20 G21YD3BG u Passamurs en mur de formigó de 30 cm de cantell fins a 50 cm de diàmetre. 264,11 €
Sense descomposició 264,11000 €

P-21 G222U106 m3 Excavació de terreny no classificat a cel obert per la construcció de la Estació de
Bombament, càrrega i transport a aplec o lloc d'ús.

7,66 €

Altres conceptes 7,66000 €

P-22 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3,28 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,46800 €

B0111000 M3 Aigua 0,04850 €
Altres conceptes 2,76350 €

P-23 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

3,24 €

Altres conceptes 3,24000 €

P-24 G2616H02 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un
cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 m

1,03 €

Altres conceptes 1,03000 €

P-25 G3Z112N1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/10 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

10,65 €

B06NLA1C M3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, hl-150/p/10

6,38085 €

Altres conceptes 4,26915 €

P-26 G3Z1U010 m2 Formigó de HM-20 de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de
neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

10,74 €

B060U110 m3 Formigó de HM-20 de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència
plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

9,14655 €

Altres conceptes 1,59345 €

P-27 G440U040 kg Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en
calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de
protecció de les zones de soldadures

2,97 €

B44ZU021 kg Acer A/42B (S 275 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i
galvanitzat en calent

1,57500 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,06500 €
Altres conceptes 1,33000 €

P-28 G450N001 m3 Formigó HA-35/P/20/IV+Qc de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats i
soleres, inclòs col·locació, vibrat i curat

125,00 €

B065PN001 M3 Formigó HA-35, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició Qc, a/c=
0.45, contingut ciment 350 kg/m3, inclòs transport a l'obra

112,09800 €

Altres conceptes 12,90200 €

P-29 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,58 €
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B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01070 €

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,96600 €
Altres conceptes 0,60330 €

P-30 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical 27,29 €
B0DZA000 L Desencofrant 0,16125 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,54400 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,26000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,39000 €
Altres conceptes 21,93475 €

P-31 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

2,20 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,57600 €
Altres conceptes 1,62400 €

P-32 GARCN002 m2 Tapa per a pous i cambres de vàlvules, formada per entramat d'acer galvanitzat 40x40x30
mm. tipus tramex o similar (inclou part proporcional d'acer lamintat en cèrcols) totalment
instal·lat i per xapa estriada galvanitzada de 6-7 mm. de espessor (inclou elements de
subjecció), totalment col·locat.

91,36 €

Sense descomposició 91,36000 €

P-33 GB32U050 m2 Tancament exterior de 2,20m d'alçària, format per malla de simple torsió electrosoldada
galvanitzada, de 50 x 300 x 6,3mm tipus Rivisa Verja Ritmo o similar. El preu inclou porta
d'acces de 1m d'ample, peces complementàries i anclatge dels pals a la fàbrica o fonament,
fonamentació, sòcol de bloc de formigó i part proporcional de pals i peces especials.
totalment acabat.

64,75 €

Sense descomposició 64,75000 €

P-34 GDG52537 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

18,31 €

BDGZPB00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 125
mm de diàmetre nominal

0,56560 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

5,56500 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,30600 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,50581 €

Altres conceptes 6,36759 €

P-35 GF13IN7S Kg Caldereria en formació de col·lectors , materials i acabats segons plec de condicions,
incloent-hi fabricació, transport i muntatge de col·lectors, canonades, soldadures, junts i
proves.

5,50 €

Sense descomposició 5,50000 €

P-36 GG172200 u Caixa de derivació quadrada metàl.lica protegida interior i exteriorment amb pintura
polyester-epoxi color gris clar RAL-7032 texturitzat de dimensions 105 x 105 x 49 mm,
tancament per cargols, grau de protecció IP 55, equipada amb regleta de borns amb cargols
imperdibles de polipropilé ignífug i premsaestopes, marca Himel referència DBN-10/10 o
similar equivalent.

20,37 €

Sense descomposició 20,37000 €

P-37 GG1M1003 u Cojunt de quadre elèctric per a alimentació de les 2 bombes de 15,00 kW format per armari
metàlic dimensions 2000x800x600, amb sòcol de 100mm, tipus ZST RITTAL o similar IP-55

4.091,24 €
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s/CEI-529 en xapa d'acer pintada amb resina polièster-epoxy color RAL-7035 texturitzada,
completament equipat amb resistències calefactores de150 W, ventilador lateral amb filtre de
150 W, termostat de control ajustable 0 - 60º amb indicador digital de temperatura,
portaplànols interior tamany A3, enllumenat interior amb làmpada fluorescent de 16 W,
armelles d'elevació i tots els accessoris necessaris per la entrada i sortida de cablejat; amb
porta d' una fulla, plaques de muntatge, anelles d' elevació, incloent peces d' interconnexió,
canaletes i perfileria auxiliar.
Equipat amb distribuidor de tensió de 50 A;

Amb mòdul d'entrada general fixa amb interruptor automàtic de capçalera 4P In 30 A,
model C60H o similar, amb 15kA a 400V de Intensitat de tall s/UNE-60947.2; equipat amb
protecció contra sobretensions a les 3 fases per descarregador i control de tensió.

Per a les 2 Bombes amb una arrencada directa: dos interruptors automàtics de 3P In 6A,
model C60N o similar, amb 6kA a 400V de intensitat de tall s/UNE-60898; mòdul diferencial
de 3P a 25A, tipus vigi o similar, autoacoblat, d'una sensibilitat de 300mA; Contactor Tripolar
de 9A, model LC1-D09 o similar.

Tot seguint l'esquema plantejat en projecte i/o les directrius de la direcció facultativa, amb
l'aparamenta necessària per la seva realització. Inclosos materials i mitjans necessaris per el
seu transport, col·locació, connexió i prova.

Sense descomposició 4.091,24000 €

P-38 GG1M1014 u LevelControl 2 BS2400SFNO400
Unitat de control de bomba amb panell de controll / Interruptors de flotadors
3~400V (L1-L2-L3-(N)-PE), 40A
Estrella - triangle

Tot seguint l'esquema plantejat en projecte i/o les directrius de la direcció facultativa, amb
l'aparamenta necessària per la seva realització. Inclosos materials i mitjans necessaris per el
seu transport, col·locació, connexió i prova.

8.946,09 €

Sense descomposició 8.946,09000 €

P-39 GG1M2001 u Conjunt de protecció i mesura del tipus T-2 per un contador , per una potencia de fins a 8 kW
i una tensió de 400 V, de 540x810x270 mm, amb caixes modulars de doble aïllament de
poliéster reforçat, base de fusibles amb fusibles i sortida de bornes, sense contadors, amb
ICP de 16 A i interruptor diferencial de 40 A i 300 mA de sensibilitat, col·locat superficialment
i amb totes les conexions fetes

687,50 €

Sense descomposició 687,50000 €

P-40 GG1M2005 u Armari estanc per anar a la intemperie, amb protecció IP 66, per col·locar en el seu interior la
arribada de l'escomesa amb els contadors i les proteccions generals adients amb unes
dimensions de 1000x800x300 mm

783,94 €

Sense descomposició 783,94000 €

P-41 GG211D00 m Tub rígid, corbable en calent, de material termoplàstic autoextinguible, grau de protecció 7,
marca Aiscan, tipus Extradur o similar equivalent, de diàmetre nominal 25 mm.

6,64 €

Sense descomposició 6,64000 €

P-42 GG221B00 m Tub flexible corrugat de material termoplàstic autoextinguible, grau de protecció 7, amb guia
incorporada, marca Aiscan, tipus TEI o similar equivalent, de diàmetre nominal 20 mm.

3,96 €

Sense descomposició 3,96000 €

P-43 GG2C1560 m Safata de PVC-M1 perforada, marca Unex sèrie 66 referència 66100 o similar equivalent de
60 x 100 mm. Incloent part proporcional de suports per a sostre o paret, corbes, unions,
canvis de nivell, accessoris de muntatge i fixació.

17,81 €

Sense descomposició 17,81000 €

P-44 GG2C3Z60 m Tapa per a safata de PVC-M1, marca Unex sèrie 66 referència 66102 o similar equivalent de
100 mm. Incloent part proporcional de fixacions.

5,20 €

Sense descomposició 5,20000 €

P-45 GG3111V0 m Cable amb conductor de coure verd/groc, de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, marca Pirelli,
tipus Retenax Flex o similar equivalent, de 1 x 50 mm2 de secció.

16,68 €
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Sense descomposició 16,68000 €

P-46 GG3116E0 m Cable amb conductors de coure, de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, marca Pirelli, tipus
Retenax Flex o similar equivalent, de 5 G2,5 mm2 de secció.

6,17 €

Sense descomposició 6,17000 €

P-47 GG31330V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

2,06 €

BG31330U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x2,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

0,81000 €

Altres conceptes 1,25000 €

P-48 GG31340V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x4 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

2,96 €

BG31340U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x4 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

1,18000 €

Altres conceptes 1,78000 €

P-49 GG31430V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

2,61 €

BG31430U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

1,06000 €

Altres conceptes 1,55000 €

P-50 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

4,14 €

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

2,14000 €

Altres conceptes 2,00000 €

P-51 GG319684 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

19,30 €

BG319680 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC

11,64840 €

Altres conceptes 7,65160 €

P-52 GG3811M0 m Conductor de coure nu d'1 x 50 mm2 de secció. 4,59 €
Sense descomposició 4,59000 €

P-53 GG613100 u Caixa de polsadors, funció aturada d'emergència, incloent un polsador de bolet diàmetre 40
mm impulsional, marca Telemecanique referència XAL-D1644 o similar equivalent.

32,31 €

Sense descomposició 32,31000 €

P-54 GG624000 u Commutador 16 A color blanc, en caixa d'encastar per a 1 mòdul i placa mòdul estret, color
blanc, marca Eunea, sèrie Europoli, tipus 3003N-B, 3080 i 3070N-B o similar equivalent. En
muntatge encastat.

11,66 €

Sense descomposició 11,66000 €
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P-55 GG631500 ut Caixa de presses de corrent tipus Cetac o similar amb una pressa de 32A-III+T i dos preses
de 16A-II+T amb interruptor diferencial i magnetotèrmics individuals, totalment equipada.
Subministrament, montatge i cablejat.

316,44 €

Sense descomposició 316,44000 €

P-56 GGD11700 u Piqueta de connexió a terra d'acer amb recobriment de zenc de 1.500 mm de longitud i 35
mm de diàmetre, marca KLK referència 15ZN35 o similar equivalent. Clavada a terra i
connectada. Incloent grapa de connexió tipus KR, KU ó KB i cargoleria d'acer inoxidable.

106,28 €

Sense descomposició 106,28000 €

P-57 GGD12000 u Caixa de seccionament de terres en polyester reforçat amb fibra de vidre amb tapa
transparent, protecció IP 437, de dimensions 245 x 155 mm, incloent 1 pont de connexió per
a comprovació del circuit de posta a terra amb embornament directe, sense terminal, per a
cables fins a 95 mm2 de secció, marca Hazemeyer, referència HH CST 136282801 o similar
equivalent.

50,28 €

Sense descomposició 50,28000 €

P-58 GGD16000 ut Realització de soldadures aluminotèrmques per la xarxa general de terres. Inclou motllo,
cartutx i pòlvolra

35,75 €

Sense descomposició 35,75000 €

P-59 GGD17200 u Connexions roscades a brides de canonades metàliques, tràmex, bancades i qualsevol part
metàlica en general que pugui quedar sotmesa a tensió, per tal de realitzar un terra
equipotencial a tot l'edifici. S'utilitzarà cable de coure un de 50 mm2 de secció.

2.310,02 €

Sense descomposició 2.310,02000 €

P-60 GGD17300 u Terminals de pressió i petit material de posada a terra. 660,01 €
Sense descomposició 660,01000 €

P-61 GGLCS011 u Ordinador sobre taula client amb microprocessador Pentium IV 3.00 GHz de 32 bits, 1 Gb de
DDR2 SDRAM amb 2 discs durs de 80 Gb, amb sistema operatiu MICROSOF WINDOWS
XP professional servipack 2, comunicacions ethernet 1 Gbit, 7 ports USB, amb monitor de 19
polsades LCD. Garantia 3 anys in situ, lector gravador DVD/CD. Inclou subministrament,
instal.lació i posta en marxa.

1.615,00 €

Sense descomposició 1.615,00000 €

P-62 GGLPS00 PA Partida alçada d' abonament íntegre per la configuració i programació del PLC i totes les
seves targetes, així com pels enllaços de comunicacions amb altres dispositius i el Panel
View.

3.160,06 €

Sense descomposició 3.160,06000 €

P-63 GGLPS01 PA Partida alçada d' abonament íntegre per la configuració i programació del sistema SCADA de
control.

3.060,05 €

Sense descomposició 3.060,05000 €

P-64 GGLPS04 pa Configuració, programació i posada en marxa del Centre de Control 4.960,15 €
Sense descomposició 4.960,15000 €

P-65 GGLPS04AJ pa Partida alçada a justificar pel control remot de sonda de nivell a sobreixidor 3.000,00 €
Sense descomposició 3.000,00000 €

P-66 GH11FL01 u Lluminària fluorescent estanca, IP-66, equipada amb dos tubs fluorescents de 58 W i
reactància electrònica, incloent elements de fixació i connexionat necessaris. Marca Lledó
model OD-8552 o similar equivalent.

66,58 €

Sense descomposició 66,58000 €

P-67 GH11FL02 u Lluminària fluorescent estanca, IP-66, amb carcassa de poliéster reforçat amb fibra de vidre i
difusor de policarbonat, totalment cablejada 2 pols més terra amb cable de 2,5 mm2 de
secció, equipada amb dos tubs fluorescents de 36 W i reactància electrònica, incloent
elements de fixació i connexionat necessaris. Marca Philips, model Pacific TCW-216/236 o

46,64 €
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similar equivalent.
Sense descomposició 46,64000 €

P-68 GHB3PR05 ut Lampara d'emergencia amb una autonomia de 2 h. de 18 W. 385,00 €
Sense descomposició 385,00000 €

P-69 GJM5U041 u Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de rang de mesura 0-6 kg/cm2, connexió
inferior roscada de 1/2'' a les impulsions de les bombes, amb vàlvula d'aillament i purgador,
muntat a la canonada amb tots els accessoris necesaris instal.lats i provat.

172,99 €

Sense descomposició 172,99000 €

P-70 GJMAU020 u Suministrament i col.locació de mesurador de pressió ENDRESS+HAUSER amb sensor
piezoresistiu amb emisió de senyal analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per
a un ventall de mesures de 0 a 40 bar], per zona no classificada IP66 i junta tòrica FPM
Vitóne iclosos p.p de materials auxiliars completament instal.lat i provat

551,56 €

Sense descomposició 551,56000 €

P-71 GJMCU000 u Suministrament i col.locació de mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor
hidrostàtic, amb emisió de senyal analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a
un ventall de mesures de 0 a 0.6 bar, incloent cable PE 10 m i junta de sensor de Vitón,
inclosos p.p de materials auxiliars completament instal.lat i provat

612,56 €

Sense descomposició 612,56000 €

P-72 GJMCU001 u Suministrament i col.locació de mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant
ultrasons, amb emisió de senyal analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a
un ventall de mesures de 8m lliurament ajustable, connexió roscada 2'' G, inclosos p.p de
materials auxiliars completament instal.lat i provat

979,28 €

Sense descomposició 979,28000 €

P-73 GP431001 ml cable de coure VOV500V 1X2Xx1 mm2 de secció apantallat. Instal·lat en rasa, tub o safata i
inclou subministrament, material de connexió, instal·lació i etiquetatge.

2,11 €

Sense descomposició 2,11000 €

P-74 GP431002 ml cable de coure VOV500V 2X2Xx1 mm2 de secció apantallat. Instal·lat en rasa, tub o safata i
inclou subministrament, material de connexió, instal·lació i etiquetatge.

3,06 €

Sense descomposició 3,06000 €

P-75 GP471110 m Cable Belden per a comunicacions Modbus de 4 x 1 mm2 de secció, apantallat i armat. 5,57 €
Sense descomposició 5,57000 €

P-76 GP50A003 ut Stwich Ethernet de 5 ports per a comunicació ethernet entre un màxim de 5 equips,
alimentació a 24 Vcc, de Westermo o equivalent .

794,01 €

Sense descomposició 794,01000 €

P-77 GS5TU300 U Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de dn 200 mm; pn 10, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

370,80 €

BNZ1U300 U Carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de dn 200 mm; pn 1,0
mpa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

299,01000 €

BNWMW300 U Part proporcional de junts i cargols per a carret de desmuntatge de dn 300 mm; pn 10 12,21000 €
Altres conceptes 59,58000 €

P-78 GS95U010 U Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de rang de mesura 0-1 kg/cm2, connexió
inferior roscada de 1/2'' a les impulsions de les bombes, amb vàlvula d'aillament , muntat a la
canonada amb tots els accessoris necesaris, instal.lats i provat

98,08 €

BN85X010 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dn 1´´1/2 i pn 25, d'acer inoxidable 35,59000 €
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BJM5U001 U Manómetre d'esfera de molla tubular tipus joucomatic o equivalent, amb connexió inferior
roscada de 1/2'' g o npt, de mesura 0-1 kg/cm2

54,24000 €

Altres conceptes 8,25000 €

P-79 KDNZ500E U Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4 29,78 €
BDNZ5000 U Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm 21,67000 €

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,62292 €

Altres conceptes 7,48708 €

P-80 KQN2U00K M Escala de gat de prfv de 450 mm d'amplada, amb suports transversals de 300 mm amb
ancoratges químics de pvc, cargols de pvc, del mur amb guarda cos format per anelles de
protecció de radi 375 mm ancorades amb cargols de nylon, situat a 2200 mm de la solera del
dipòsit i recolzada sobre un dau de formigó; 1 m d'escala de gat fixada a la coberta, a 10 cm
de l'accés, en alumini , amb un ample de graó de 420 mm interior, laterals tubulars de
80*40*4 mm, alçada entre graons de 300/350 mm i una zona de descans intermitja

236,05 €

B065CV0A M3 Formigó ha-30/f/10/iv de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iv

4,93200 €

BB4Z002 M Escala de gat en prfv de 450 mm d'amplada, amb suports transversals de 300 mm amb
ancoratges químics de pvc, cargols de pvc, del mur amb guarda cos format per protecció
totalment tapada, llisa i foradada.

51,53000 €

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

3,64043 €

Altres conceptes 175,94757 €

P-81 O1CEN150 U Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic dn 200
inclou materials necessaris per a instal·lació

1.466,04 €

Altres conceptes 1.466,04000 €

P-82 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 8,83 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,26997 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm
de diàmetre

5,76000 €

Altres conceptes 2,80003 €

P-83 OI14N082 U Subministrament i col·locació de bomba submergible dn 200, de 15,00 kw de potència, per
un cabal de 337,5 m3/h s i alçada de 7,90 de ksb itur model krtk 200-318/154ueg-s o similar

9.292,56 €

BO14N082 U Bomba submergible dn 200, de 15,00 kw de potència, per un cabal de 337,5 m3/h s i alçada
de 7,90 de ksb itur model krtk 200-318/154ueg-s o similar

8.499,48000 €

Altres conceptes 793,08000 €

P-84 OK1V1N001 U Subministre i col·locació de clapeta antiretorn dn63 d'acer inox aisi 316l per a desguàs de
arqueta de vàlvules a pou de bombes

625,00 €

Sense descomposició 625,00000 €

P-85 OK1V1VC06 U Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil dn 200. unió mitjançant
brides. pn 10. distancia entre brides llarga (dn + 200 mm). segons a les normes
internacionals iso 7259 - 1988 i europea une en 1074. pes 44 kg.

422,95 €

BFV1C006 U Vàlvula de comporta de fossa dúctil dn 200. unió mitjançant brides. pn 10. distancia entre
brides llarga (dn + 200 mm). segons a les normes internacionals iso 7259 - 1988 i europea
une en 1074. pes 44 kg.

351,65000 €

Altres conceptes 71,30000 €

P-86 OK1V3PV01 U Subministrament i col·locació de purga amb vàlvula de tancament.dn 1''.pn 10/16.pes 4.5 kg. 181,18 €
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BFV3PA01 U Purgues amb vàlvula de tancament.dn 1''.pn 10/16.pes 4.5 kg. 109,88000 €

Altres conceptes 71,30000 €

P-87 OK1V5B06 U Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola dn 200 pn 10 450,28 €
Altres conceptes 450,28000 €

P-88 PNA90704 U Suministrament i instal·lació de sistema de alimentació ininterrumpida de 1500VA 220/220 V
amb 30 min d'autonomia, tecnologia ''On line'', Marca: Merlin Gerin, tipus Extremi 2000 o
similar equivalent.

2.955,00 €

Sense descomposició 2.955,00000 €

P-89 PPALU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre de legalitzacions de totes les instal·lacions de l'obra,
inclosos projectes, drets de visat, taxes, inspeccions per a organismes homologats,
tramitacions davant indústria i totes les gestions necessàries

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-90 QC00001 U Proves i assaigos per control de qualitat de material i porta en servei de les instal.lacions
d'abastament d'aigua i sanejament, a justificar.

10.466,46 €

Sense descomposició 10.466,46000 €

P-91 R0300017 M3 M3. terraplenat amb grava 20/50, incloent el seu transport, preparació de la base de
terraplenat, selecció del material, estesa i compactació.

37,86 €

B0G25000 M3 M3. grava de 20 a 50 mm per construcció, seleccionat de pedrera. 28,50000 €

B0111000 M3 Aigua 0,04850 €
Altres conceptes 9,31150 €

P-92 R6100006 U U. Subministre i col.locació de trapa de planxa d'acer galvanitzada, gofrada i plegada de
3mm de gruix, de dimensions 0,80 x0,50 m2. Inclós bastiment, puny, agafadors, tornilleria i
part proporcional de peces especials.

520,83 €

Sense descomposició 520,83000 €

P-93 SNJ0005 U Estació de sobreelevació i impulsió a instal.lar annexa al pou 24, en inici col.lector general
camí de la ginesta. a dimensionar en funció de cabals aportats. totalment acabada i equipada
amb equips de bombeig. escomesa elèctrica existent des de ct sector industrial mas reixac,
executada en 2º fase d'obra. a justificar.

18.500,00 €

Sense descomposició 18.500,00000 €

P-94 XPA10020 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'un 4% de l'import de les obres 3.975,00 €
Sense descomposició 3.975,00000 €
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Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 06 CONTROL DE QUALITAT

1 QC00001 U Proves i assaigos per control de qualitat de material i porta en servei
de les instal.lacions d'abastament d'aigua i sanejament, a justificar. (P
- 90)

10.466,46 0,140 1.465,30

TOTAL Capítol 01.06 1.465,30

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 07 SEGURETAT I SALUT

1 PA0000001 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut durant
l'execució de les obres. aquesta partida no pot ser modificada ni a la
alça ni a la baixa en fase de licitació de l'obra. (P - 0)

4.586,46 0,140 642,10

TOTAL Capítol 01.07 642,10

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 01 EB1

Titol 3 (1) 01 PROJECTE INICIAL

1 SNJ0005 U Estació de sobreelevació i impulsió a instal.lar annexa al pou 24, en
inici col.lector general camí de la ginesta. a dimensionar en funció de
cabals aportats. totalment acabada i equipada amb equips de
bombeig. escomesa elèctrica existent des de ct sector industrial mas
reixac, executada en 2º fase d'obra. a justificar. (P - 93)

18.500,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.09.01.01 0,00

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 01 EB1

Titol 3 (1) 02 ANNEX 1. EQUIPAMENTS

1 OK1V1VC06 U Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil
dn 200. unió mitjançant brides. pn 10. distancia entre brides llarga (dn
+ 200 mm). segons a les normes internacionals iso 7259 - 1988 i
europea une en 1074. pes 44 kg. (P - 85)

422,95 2,000 845,90

2 OK1V5B06 U Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola dn 200 pn
10  (P - 87)

450,28 2,000 900,56

3 GF13IN7S Kg Caldereria en formació de col·lectors , materials i acabats segons plec
de condicions, incloent-hi fabricació, transport i muntatge de
col·lectors, canonades, soldadures, junts i proves. (P - 35)

5,50 364,215 2.003,18

4 OI14N082 U Subministrament i col·locació de bomba submergible dn 200, de
15,00 kw de potència, per un cabal de 337,5 m3/h s i alçada de 7,90
de ksb itur model krtk 200-318/154ueg-s o similar (P - 83)

9.292,56 2,000 18.585,12

5 OK1V1N001 U Subministre i col·locació de clapeta antiretorn dn63 d'acer inox aisi
316l per a desguàs de arqueta de vàlvules a pou de bombes (P - 84)

625,00 1,000 625,00

EUR
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6 O1CEN150 U Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic dn 200
inclou materials necessaris per a instal·lació (P - 81)

1.466,04 1,000 1.466,04

7 GS5TU300 U Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de
simple brida i junta piramidal de dn 200 mm; pn 10, brides, virola
interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.
(P - 77)

370,80 3,000 1.112,40

8 OK1V3PV01 U Subministrament i col·locació de purga amb vàlvula de tancament.dn
1''.pn 10/16.pes 4.5 kg.
(P - 86)

181,18 2,000 362,36

9 GS95U010 U Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de rang de mesura
0-1 kg/cm2, connexió inferior roscada de 1/2'' a les impulsions de les
bombes, amb vàlvula d'aillament , muntat a la canonada amb tots els
accessoris necesaris, instal.lats i provat (P - 78)

98,08 1,000 98,08

TOTAL Titol 3 (1) 01.09.01.02 25.998,64

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 01 EB1

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 01 OBRA CIVIL

Titol 5 02 MOVIMENT DE TERRES

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 23)

3,24 270,000 874,80

2 E2212122 m3 Excavació per a rebaix de mota de terres, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 1)

5,58 0,000 0,00

3 G222U106 m3 Excavació de terreny no classificat a cel obert per la construcció de la
Estació de Bombament, càrrega i transport a aplec o lloc d'ús.  (P - 21)

7,66 390,809 2.993,60

4 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric (P - 22)

3,28 143,520 470,75

5 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació
autoritzada de gestio de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 50 km. no es d'aplicar cap coeficient
d'esponjament. El preu inclou la Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 14)

7,99 296,747 2.371,01

6 F227T00F M2 Refí, anivellació i piconatge de caixa de paviment, amb compactació
del 95% pm de l'esplanada (P - 13)

1,49 99,440 148,17

7 F7B451E0 M2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 16)

2,46 181,170 445,68

8 R0300017 M3 M3. terraplenat amb grava 20/50, incloent el seu transport, preparació
de la base de terraplenat, selecció del material, estesa i compactació.
(P - 91)

37,86 49,720 1.882,40

9 F3J2181C M3 PC Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada (P -
15)

46,84 104,580 4.898,53

10 G2616H02 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba
submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica
total fins a 10 m (P - 24)

1,03 120,000 123,60

EUR
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TOTAL Titol 5 01.09.01.03.01.02 14.208,54

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 01 EB1

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 01 OBRA CIVIL

Titol 5 03 ESTRUCTURES

1 G3Z1U010 m2 Formigó de HM-20 de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 26)

10,74 890,880 9.568,05

2 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical (P - 30) 27,29 93,200 2.543,43
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 29)
1,58 5.425,280 8.571,94

4 G450N001 m3 Formigó HA-35/P/20/IV+Qc de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a alçats i soleres, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 28)

125,00 65,316 8.164,50

5 G21YD3BG u Passamurs en mur de formigó de 30 cm de cantell fins a 50 cm de
diàmetre. (P - 20)

264,11 5,000 1.320,55

TOTAL Titol 5 01.09.01.03.01.03 30.168,47

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 01 EB1

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 01 OBRA CIVIL

Titol 5 04 ACABATS

1 E811N001 ml Xamfrà de 10 cm a 45º sobre parament horitzontal interior, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 9)

18,49 160,000 2.958,40

2 E898N001 m2 Pintat de parament vertical i horitzontal interior de ciment, amb pintura
epoxi resistent a l'atac químic, amb dues capes d'espessor especificat
per l'industrial. (P - 10)

20,02 199,900 4.002,00

3 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 31)

2,20 220,300 484,66

4 G440U040 kg Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de
fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de
soldadures (P - 27)

2,97 78,140 232,08

5 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols (P - 82)

8,83 4,000 35,32

6 GARCN002 m2 Tapa per a pous i cambres de vàlvules, formada per entramat d'acer
galvanitzat 40x40x30 mm. tipus tramex o similar (inclou part
proporcional d'acer lamintat en cèrcols) totalment instal·lat i per xapa
estriada galvanitzada de 6-7 mm. de espessor (inclou elements de
subjecció), totalment col·locat. (P - 32)

91,36 6,000 548,16

7 KQN2U00K M Escala de gat de prfv de 450 mm d'amplada, amb suports transversals
de 300 mm amb ancoratges químics de pvc, cargols de pvc, del mur
amb guarda cos format per anelles de protecció de radi 375 mm
ancorades amb cargols de nylon, situat a 2200 mm de la solera del
dipòsit i recolzada sobre un dau de formigó; 1 m d'escala de gat fixada
a la coberta, a 10 cm de l'accés, en alumini , amb un ample de graó de
420 mm interior, laterals tubulars de 80*40*4 mm, alçada entre graons
de 300/350 mm i una zona de descans intermitja (P - 80)

236,05 3,000 708,15

EUR
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8 KDNZ500E U Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb
morter de ciment 1:4 (P - 79)

29,78 3,000 89,34

9 R6100006 U U. Subministre i col.locació de trapa de planxa d'acer galvanitzada,
gofrada i plegada de 3mm de gruix, de dimensions 0,80 x0,50 m2.
Inclós bastiment, puny, agafadors, tornilleria i part proporcional de
peces especials. (P - 92)

520,83 4,100 2.135,40

10 E4LV75VV M2 Lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 235,6 a 264,4 knm
per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 25+ 5 cm,
col·locades sobre estructura (P - 7)

89,35 91,160 8.145,15

TOTAL Titol 5 01.09.01.03.01.04 19.338,66

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 01 EB1

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 01 OBRA CIVIL

Titol 5 05 EDIFICI QUADRES ELECTRICS

1 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió (P - 3)

10,40 4,080 42,43

2 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical (P - 30) 27,29 0,816 22,27
3 E3C515G3 m3 Formigó per a llosa alleugerada, HA-25/P/20/IIa, de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P
- 2)

20,81 3,940 81,99

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 29)

1,58 236,400 373,51

5 E4E2564L m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 5)

36,81 15,120 556,57

6 E4E865CE m Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x200 mm, de
morter de ciment, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3,
col.locada amb morter ciment 1:4 (P - 6)

9,89 3,200 31,65

7 E53N003 m2 Llosa alleugerada formada per prellosa tipus PREINCO Unifor 60 G o
similar totalment instalada (P - 8)

91,21 4,080 372,14

8 EARSA11B m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de
2 a 2,4 m d'amplària, amb funcionament manual, amb guies i pany,
ancorada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l (P - 11)

279,08 5,610 1.565,64

9 FGJZ1000 u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una
banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa
aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques
Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i
Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i
Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col.locat (P - 19)

454,66 1,000 454,66

TOTAL Titol 5 01.09.01.03.01.05 3.500,86

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 01 EB1

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 01 OBRA CIVIL

EUR
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Titol 5 06 URBANITZACIO

1 GB32U050 m2 Tancament exterior de 2,20m d'alçària, format per malla de simple
torsió electrosoldada galvanitzada, de 50 x 300 x 6,3mm tipus Rivisa
Verja Ritmo o similar. El preu inclou porta d'acces de 1m d'ample,
peces complementàries i anclatge dels pals a la fàbrica o fonament,
fonamentació, sòcol de bloc de formigó i part proporcional de pals i
peces especials. totalment acabat.
(P - 33)

64,75 82,720 5.356,12

TOTAL Titol 5 01.09.01.03.01.06 5.356,12

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 01 EB1

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 02 INSTAL·LACIONS I CONTROL

Titol 5 01 ARMARIS ELÈCTRICS I CONTROL

1 PNA90704 U Suministrament i instal·lació de sistema de alimentació ininterrumpida
de 1500VA 220/220 V amb 30 min d'autonomia, tecnologia ''On line'',
Marca: Merlin Gerin, tipus Extremi 2000 o similar equivalent. (P - 88)

2.955,00 1,000 2.955,00

2 GGLPS00 PA Partida alçada d' abonament íntegre per la configuració i programació
del PLC i totes les seves targetes, així com pels enllaços de
comunicacions amb altres dispositius i el Panel View.
(P - 62)

3.160,06 1,000 3.160,06

3 GGLPS01 PA Partida alçada d' abonament íntegre per la configuració i programació
del sistema SCADA de control.
(P - 63)

3.060,05 1,000 3.060,05

4 GG1M1003 u Cojunt de quadre elèctric per a alimentació de les 2 bombes de 15,00
kW format per armari metàlic dimensions 2000x800x600, amb sòcol
de 100mm, tipus ZST RITTAL o similar IP-55 s/CEI-529 en xapa
d'acer pintada amb resina polièster-epoxy color RAL-7035
texturitzada, completament equipat amb resistències calefactores
de150 W, ventilador lateral amb filtre de 150 W, termostat de control
ajustable 0 - 60º amb indicador digital de temperatura, portaplànols
interior tamany A3, enllumenat interior amb làmpada fluorescent de 16
W, armelles d'elevació i tots els accessoris necessaris per la entrada i
sortida de cablejat; amb porta d' una fulla, plaques de muntatge,
anelles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i
perfileria auxiliar.
Equipat amb distribuidor de tensió de 50 A;

Amb mòdul d'entrada general fixa amb interruptor automàtic de
capçalera 4P In 30 A, model C60H o similar, amb 15kA a 400V de
Intensitat de tall s/UNE-60947.2; equipat amb protecció contra
sobretensions a les 3 fases per descarregador i control de tensió.

Per a les 2 Bombes amb una arrencada directa: dos interruptors
automàtics de 3P In 6A, model C60N o similar, amb 6kA a 400V de
intensitat de tall s/UNE-60898; mòdul diferencial de 3P a 25A, tipus
vigi o similar, autoacoblat, d'una sensibilitat de 300mA; Contactor
Tripolar de 9A, model LC1-D09 o similar.

Tot seguint l'esquema plantejat en projecte i/o les directrius de la
direcció facultativa, amb l'aparamenta necessària per la seva
realització. Inclosos materials i mitjans necessaris per el seu transport,
col·locació, connexió i prova.  (P - 37)

4.091,24 1,000 4.091,24

5 GG1M1014 u LevelControl 2 BS2400SFNO400
Unitat de control de bomba amb panell de controll / Interruptors de

8.946,09 1,000 8.946,09

EUR
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flotadors
3~400V (L1-L2-L3-(N)-PE), 40A
Estrella - triangle

Tot seguint l'esquema plantejat en projecte i/o les directrius de la
direcció facultativa, amb l'aparamenta necessària per la seva
realització. Inclosos materials i mitjans necessaris per el seu transport,
col·locació, connexió i prova.  (P - 38)

6 GG1M2001 u Conjunt de protecció i mesura del tipus T-2 per un contador , per una
potencia de fins a 8 kW i una tensió de 400 V, de 540x810x270 mm,
amb caixes modulars de doble aïllament de poliéster reforçat, base de
fusibles amb fusibles i sortida de bornes, sense contadors, amb ICP
de 16 A i interruptor diferencial de 40 A i 300 mA de sensibilitat,
col·locat superficialment i amb totes les conexions fetes (P - 39)

687,50 1,000 687,50

7 GG1M2005 u Armari estanc per anar a la intemperie, amb protecció IP 66, per
col·locar en el seu interior la arribada de l'escomesa amb els
contadors i les proteccions generals adients amb unes dimensions de
1000x800x300 mm (P - 40)

783,94 1,000 783,94

TOTAL Titol 5 01.09.01.03.02.01 23.683,88

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 01 EB1

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 02 INSTAL·LACIONS I CONTROL

Titol 5 02 INSTRUMENTACIO

1 GJM5U041 u Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de rang de mesura
0-6 kg/cm2, connexió inferior roscada de 1/2'' a les impulsions de les
bombes, amb vàlvula d'aillament i purgador, muntat a la canonada
amb tots els accessoris necesaris instal.lats i provat. (P - 69)

172,99 1,000 172,99

2 GJMAU020 u Suministrament i col.locació de mesurador de pressió
ENDRESS+HAUSER amb sensor piezoresistiu amb emisió de senyal
analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall
de mesures de 0 a 40 bar], per zona no classificada IP66 i junta tòrica
FPM Vitóne iclosos p.p de materials auxiliars completament instal.lat i
provat (P - 70)

551,56 1,000 551,56

3 GG613100 u Caixa de polsadors, funció aturada d'emergència, incloent un polsador
de bolet diàmetre 40 mm impulsional, marca Telemecanique
referència XAL-D1644 o similar equivalent. (P - 53)

32,31 2,000 64,62

4 GP431002 ml cable de coure VOV500V 2X2Xx1 mm2 de secció apantallat. Instal·lat
en rasa, tub o safata i inclou subministrament, material de connexió,
instal·lació i etiquetatge. (P - 74)

3,06 180,000 550,80

5 GP431001 ml cable de coure VOV500V 1X2Xx1 mm2 de secció apantallat. Instal·lat
en rasa, tub o safata i inclou subministrament, material de connexió,
instal·lació i etiquetatge. (P - 73)

2,11 60,000 126,60

6 GP471110 m Cable Belden per a comunicacions Modbus de 4 x 1 mm2 de secció,
apantallat i armat. (P - 75)

5,57 50,000 278,50

7 GJMCU000 u Suministrament i col.locació de mesurador de nivell
ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor hidrostàtic, amb emisió de
senyal analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un
ventall de mesures de 0 a 0.6 bar, incloent cable PE 10 m i junta de
sensor de Vitón, inclosos p.p de materials auxiliars completament
instal.lat i provat (P - 71)

612,56 1,000 612,56

8 GJMCU001 u Suministrament i col.locació de mesurador de nivell
ENDRESS+HAUSER mitjançant ultrasons, amb emisió de senyal
analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall
de mesures de 8m lliurament ajustable, connexió roscada 2'' G,
inclosos p.p de materials auxiliars completament instal.lat i provat (P -

979,28 1,000 979,28

EUR
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72)

TOTAL Titol 5 01.09.01.03.02.02 3.336,91

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 01 EB1

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 02 INSTAL·LACIONS I CONTROL

Titol 5 03 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES

Titol 5 (1) 01 CABLEJAT

1 GG31340V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 3x4 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari (P - 48)

2,96 90,000 266,40

2 GG31330V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 3x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca
GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari (P - 47)

2,06 65,000 133,90

3 GG31430V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca
GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari (P - 49)

2,61 60,000 156,60

4 GG3116E0 m Cable amb conductors de coure, de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
marca Pirelli, tipus Retenax Flex o similar equivalent, de 5 G2,5 mm2
de secció. (P - 46)

6,17 45,000 277,65

5 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari (P - 50)

4,14 35,000 144,90

TOTAL Titol 5 (1) 01.09.01.03.02.03.01 979,45

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 01 EB1

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 02 INSTAL·LACIONS I CONTROL

Titol 5 03 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES

Titol 5 (1) 02 IL·LUMINACIÓ

1 GH11FL01 u Lluminària fluorescent estanca, IP-66, equipada amb dos tubs
fluorescents de 58 W i reactància electrònica, incloent elements de
fixació i connexionat necessaris. Marca Lledó model OD-8552 o similar
equivalent. (P - 66)

66,58 4,000 266,32

2 GH11FL02 u Lluminària fluorescent estanca, IP-66, amb carcassa de poliéster
reforçat amb fibra de vidre i difusor de policarbonat, totalment
cablejada 2 pols més terra amb cable de 2,5 mm2 de secció, equipada
amb dos tubs fluorescents de 36 W i reactància electrònica, incloent
elements de fixació i connexionat necessaris. Marca Philips, model
Pacific TCW-216/236 o similar equivalent. (P - 67)

46,64 4,000 186,56

EUR
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3 GG631500 ut Caixa de presses de corrent tipus Cetac o similar amb una pressa de
32A-III+T i dos preses de 16A-II+T amb interruptor diferencial i
magnetotèrmics individuals, totalment equipada. Subministrament,
montatge i cablejat.
(P - 55)

316,44 1,000 316,44

4 GG172200 u Caixa de derivació quadrada metàl.lica protegida interior i exteriorment
amb pintura polyester-epoxi color gris clar RAL-7032 texturitzat de
dimensions 105 x 105 x 49 mm, tancament per cargols, grau de
protecció IP 55, equipada amb regleta de borns amb cargols
imperdibles de polipropilé ignífug i premsaestopes, marca Himel
referència DBN-10/10 o similar equivalent. (P - 36)

20,37 6,000 122,22

5 GG624000 u Commutador 16 A color blanc, en caixa d'encastar per a 1 mòdul i
placa mòdul estret, color blanc, marca Eunea, sèrie Europoli, tipus
3003N-B, 3080 i 3070N-B o similar equivalent. En muntatge encastat.
(P - 54)

11,66 3,000 34,98

6 GHB3PR05 ut Lampara d'emergencia amb una autonomia de 2 h. de 18 W. (P - 68) 385,00 3,000 1.155,00

TOTAL Titol 5 (1) 01.09.01.03.02.03.02 2.081,52

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 01 EB1

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 02 INSTAL·LACIONS I CONTROL

Titol 5 03 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES

Titol 5 (1) 03 CANALITZACIONS

1 GG211D00 m Tub rígid, corbable en calent, de material termoplàstic autoextinguible,
grau de protecció 7, marca Aiscan, tipus Extradur o similar equivalent,
de diàmetre nominal 25 mm. (P - 41)

6,64 30,000 199,20

2 GG2C1560 m Safata de PVC-M1 perforada, marca Unex sèrie 66 referència 66100 o
similar equivalent de 60 x 100 mm. Incloent part proporcional de
suports per a sostre o paret, corbes, unions, canvis de nivell,
accessoris de muntatge i fixació. (P - 43)

17,81 20,000 356,20

3 GG2C3Z60 m Tapa per a safata de PVC-M1, marca Unex sèrie 66 referència 66102
o similar equivalent de 100 mm. Incloent part proporcional de
fixacions. (P - 44)

5,20 20,000 104,00

4 GG221B00 m Tub flexible corrugat de material termoplàstic autoextinguible, grau de
protecció 7, amb guia incorporada, marca Aiscan, tipus TEI o similar
equivalent, de diàmetre nominal 20 mm. (P - 42)

3,96 15,000 59,40

TOTAL Titol 5 (1) 01.09.01.03.02.03.03 718,80

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 01 EB1

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 02 INSTAL·LACIONS I CONTROL

Titol 5 03 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES

Titol 5 (1) 04 XARXA DE TERRES

1 GGD17200 u Connexions roscades a brides de canonades metàliques, tràmex,
bancades i qualsevol part metàlica en general que pugui quedar
sotmesa a tensió, per tal de realitzar un terra equipotencial a tot
l'edifici. S'utilitzarà cable de coure un de 50 mm2 de secció. (P - 59)

2.310,02 1,000 2.310,02

EUR
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2 GGD17300 u Terminals de pressió i petit material de posada a terra. (P - 60) 660,01 1,000 660,01
3 GG3111V0 m Cable amb conductor de coure verd/groc, de designació UNE RV-K

0,6/1 kV, marca Pirelli, tipus Retenax Flex o similar equivalent, de 1 x
50 mm2 de secció. (P - 45)

16,68 140,000 2.335,20

4 GGD11700 u Piqueta de connexió a terra d'acer amb recobriment de zenc de 1.500
mm de longitud i 35 mm de diàmetre, marca KLK referència 15ZN35 o
similar equivalent. Clavada a terra i connectada. Incloent grapa de
connexió tipus KR, KU ó KB i cargoleria d'acer inoxidable. (P - 56)

106,28 14,000 1.487,92

5 GGD12000 u Caixa de seccionament de terres en polyester reforçat amb fibra de
vidre amb tapa transparent, protecció IP 437, de dimensions 245 x 155
mm, incloent 1 pont de connexió per a comprovació del circuit de
posta a terra amb embornament directe, sense terminal, per a cables
fins a 95 mm2 de secció, marca Hazemeyer, referència HH CST
136282801 o similar equivalent. (P - 57)

50,28 2,000 100,56

6 GG3811M0 m Conductor de coure nu d'1 x 50 mm2 de secció. (P - 52) 4,59 75,000 344,25
7 GGD16000 ut Realització de soldadures aluminotèrmques per la xarxa general de

terres. Inclou motllo, cartutx i pòlvolra (P - 58)
35,75 15,000 536,25

TOTAL Titol 5 (1) 01.09.01.03.02.03.04 7.774,21

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 01 EB1

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 02 INSTAL·LACIONS I CONTROL

Titol 5 04 CENTRE DE CONTROL

1 GP50A003 ut Stwich Ethernet de 5 ports per a comunicació ethernet entre un
màxim de 5 equips, alimentació a 24 Vcc, de Westermo o equivalent .
(P - 76)

794,01 1,000 794,01

2 EELS006 U Mòdem ADSL/GPRS model EWON 2005/GSM-GPRS o equivalent.
Amb comunicació LAN / GSM-GPRS. Inclou subministrament i
instal·lació.  (P - 12)

1.273,00 1,000 1.273,00

3 GGLPS04 pa Configuració, programació i posada en marxa del Centre de Control (P
- 64)

4.960,15 1,000 4.960,15

4 GGLCS011 u Ordinador sobre taula client amb microprocessador Pentium IV 3.00
GHz de 32 bits, 1 Gb de DDR2 SDRAM amb 2 discs durs de 80 Gb,
amb sistema operatiu MICROSOF WINDOWS XP professional
servipack 2, comunicacions ethernet 1 Gbit, 7 ports USB, amb monitor
de 19 polsades LCD. Garantia 3 anys in situ, lector gravador DVD/CD.
Inclou subministrament, instal.lació i posta en marxa. (P - 61)

1.615,00 1,000 1.615,00

5 GGLPS04AJ pa Partida alçada a justificar pel control remot de sonda de nivell a
sobreixidor (P - 65)

3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Titol 5 01.09.01.03.02.04 11.642,16

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 01 EB1

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 02 INSTAL·LACIONS I CONTROL

Titol 5 05 PROJECTE DE LEGALITZACIÓ

1 PPALU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre de legalitzacions de totes les
instal·lacions de l'obra, inclosos projectes, drets de visat, taxes,
inspeccions per a organismes homologats, tramitacions davant

1.500,00 1,000 1.500,00

EUR
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indústria i totes les gestions necessàries (P - 89)

TOTAL Titol 5 01.09.01.03.02.05 1.500,00

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 01 EB1

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 03 PARTIDES ALÇADES

1 XPA10010 pa Partida alçada a justificar pel Pla de Control de Qualitat del materials
col·locats a l'obra definits per la Direcció de les Obres (P - 0)

1.375,00 1,000 1.375,00

2 XPA10020 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'un 4% de l'import de les
obres (P - 94)

3.975,00 1,000 3.975,00

3 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

2.355,00 1,000 2.355,00

TOTAL Partides d'Obra 01.09.01.03.03 7.705,00

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 01 EB1

Titol 3 (1) 04 ACORD ADJUDICACIÓ

1 PA000VV01 Pa Annex 1. Annex al projecte de sanejament dels sectors Industrials
Nord per a la definició tècnica del contingut de la partida 09 del capítol
05 (P - 0)

-25.998,64 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.09.01.04 0,00

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 01 EB1

Titol 3 (1) 05 CONNEXIÓ ELÈCTRICA

1 GG319684 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 51)

19,30 470,000 9.071,00

2 GDG52537 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30
cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 34)

18,31 470,000 8.605,70

3 FDK282GA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P
- 17)

159,94 6,000 959,64

4 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 18)

92,37 6,000 554,22

5 PA000PC01 M Partida alçada a justificar per drets escomesa endesa (P - 0) 10.000,00 0,000 0,00

EUR
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TOTAL Titol 3 (1) 01.09.01.05 19.190,56

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 02 EB2

Titol 3 (1) 02 ANNEX 1. EQUIPAMENTS

1 OK1V1VC06 U Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil
dn 200. unió mitjançant brides. pn 10. distancia entre brides llarga (dn
+ 200 mm). segons a les normes internacionals iso 7259 - 1988 i
europea une en 1074. pes 44 kg. (P - 85)

422,95 2,000 845,90

2 OK1V5B06 U Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola dn 200 pn
10  (P - 87)

450,28 2,000 900,56

3 GF13IN7S Kg Caldereria en formació de col·lectors , materials i acabats segons plec
de condicions, incloent-hi fabricació, transport i muntatge de
col·lectors, canonades, soldadures, junts i proves. (P - 35)

5,50 364,215 2.003,18

4 OI14N082 U Subministrament i col·locació de bomba submergible dn 200, de
15,00 kw de potència, per un cabal de 337,5 m3/h s i alçada de 7,90
de ksb itur model krtk 200-318/154ueg-s o similar (P - 83)

9.292,56 2,000 18.585,12

5 OK1V1N001 U Subministre i col·locació de clapeta antiretorn dn63 d'acer inox aisi
316l per a desguàs de arqueta de vàlvules a pou de bombes (P - 84)

625,00 1,000 625,00

6 O1CEN150 U Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic dn 200
inclou materials necessaris per a instal·lació (P - 81)

1.466,04 1,000 1.466,04

7 GS5TU300 U Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de
simple brida i junta piramidal de dn 200 mm; pn 10, brides, virola
interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.
(P - 77)

370,80 3,000 1.112,40

8 OK1V3PV01 U Subministrament i col·locació de purga amb vàlvula de tancament.dn
1''.pn 10/16.pes 4.5 kg.
(P - 86)

181,18 2,000 362,36

9 GS95U010 U Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de rang de mesura
0-1 kg/cm2, connexió inferior roscada de 1/2'' a les impulsions de les
bombes, amb vàlvula d'aillament , muntat a la canonada amb tots els
accessoris necesaris, instal.lats i provat (P - 78)

98,08 1,000 98,08

TOTAL Titol 3 (1) 01.09.02.02 25.998,64

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 02 EB2

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 01 OBRA CIVIL

Titol 5 02 MOVIMENT DE TERRES

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 23)

3,24 238,000 771,12

2 E2212122 m3 Excavació per a rebaix de mota de terres, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 1)

5,58 0,000 0,00

3 G222U106 m3 Excavació de terreny no classificat a cel obert per la construcció de la
Estació de Bombament, càrrega i transport a aplec o lloc d'ús.  (P - 21)

7,66 819,200 6.275,07

EUR
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4 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric (P - 22)

3,28 267,000 875,76

5 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació
autoritzada de gestio de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 50 km. no es d'aplicar cap coeficient
d'esponjament. El preu inclou la Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 14)

7,99 708,259 5.658,99

6 F227T00F M2 Refí, anivellació i piconatge de caixa de paviment, amb compactació
del 95% pm de l'esplanada (P - 13)

1,49 103,320 153,95

7 F7B451E0 M2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 16)

2,46 169,752 417,59

8 R0300017 M3 M3. terraplenat amb grava 20/50, incloent el seu transport, preparació
de la base de terraplenat, selecció del material, estesa i compactació.
(P - 91)

37,86 51,660 1.955,85

9 G3Z112N1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
hl-150/p/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió (P - 25)

10,65 103,320 1.100,36

10 G2616H02 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba
submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica
total fins a 10 m (P - 24)

1,03 483,840 498,36

TOTAL Titol 5 01.09.02.03.01.02 17.707,05

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 02 EB2

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 01 OBRA CIVIL

Titol 5 03 ESTRUCTURES

1 G3Z1U010 m2 Formigó de HM-20 de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 26)

10,74 10,332 110,97

2 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical (P - 30) 27,29 234,880 6.409,88
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 29)
1,58 17.270,000 27.286,60

4 G450N001 m3 Formigó HA-35/P/20/IV+Qc de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a alçats i soleres, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 28)

125,00 157,000 19.625,00

5 G21YD3BG u Passamurs en mur de formigó de 30 cm de cantell fins a 50 cm de
diàmetre. (P - 20)

264,11 3,000 792,33

6 E4DE1260 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat
fenòlic, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a una alçada
màxima de 6 m, per a una superfície horitzontal (P - 4)

110,73 95,040 10.523,78

TOTAL Titol 5 01.09.02.03.01.03 64.748,56

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 02 EB2

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 01 OBRA CIVIL

Titol 5 04 ACABATS

EUR
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1 E811N001 ml Xamfrà de 10 cm a 45º sobre parament horitzontal interior, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 9)

18,49 160,000 2.958,40

2 E898N001 m2 Pintat de parament vertical i horitzontal interior de ciment, amb pintura
epoxi resistent a l'atac químic, amb dues capes d'espessor especificat
per l'industrial. (P - 10)

20,02 43,000 860,86

3 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 31)

2,20 47,400 104,28

4 G440U040 kg Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de
fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de
soldadures (P - 27)

2,97 0,000 0,00

5 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols (P - 82)

8,83 9,000 79,47

6 GARCN002 m2 Tapa per a pous i cambres de vàlvules, formada per entramat d'acer
galvanitzat 40x40x30 mm. tipus tramex o similar (inclou part
proporcional d'acer lamintat en cèrcols) totalment instal·lat i per xapa
estriada galvanitzada de 6-7 mm. de espessor (inclou elements de
subjecció), totalment col·locat. (P - 32)

91,36 0,000 0,00

7 KQN2U00K M Escala de gat de prfv de 450 mm d'amplada, amb suports transversals
de 300 mm amb ancoratges químics de pvc, cargols de pvc, del mur
amb guarda cos format per anelles de protecció de radi 375 mm
ancorades amb cargols de nylon, situat a 2200 mm de la solera del
dipòsit i recolzada sobre un dau de formigó; 1 m d'escala de gat fixada
a la coberta, a 10 cm de l'accés, en alumini , amb un ample de graó de
420 mm interior, laterals tubulars de 80*40*4 mm, alçada entre graons
de 300/350 mm i una zona de descans intermitja (P - 80)

236,05 4,300 1.015,02

8 KDNZ500E U Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb
morter de ciment 1:4 (P - 79)

29,78 3,000 89,34

9 R6100006 U U. Subministre i col.locació de trapa de planxa d'acer galvanitzada,
gofrada i plegada de 3mm de gruix, de dimensions 0,80 x0,50 m2.
Inclós bastiment, puny, agafadors, tornilleria i part proporcional de
peces especials. (P - 92)

520,83 5,750 2.994,77

TOTAL Titol 5 01.09.02.03.01.04 8.102,14

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 02 EB2

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 01 OBRA CIVIL

Titol 5 05 EDIFICI QUADRES ELECTRICS

1 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió (P - 3)

10,40 4,080 42,43

2 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical (P - 30) 27,29 0,816 22,27
3 E3C515G3 m3 Formigó per a llosa alleugerada, HA-25/P/20/IIa, de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P
- 2)

20,81 3,940 81,99

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 29)

1,58 236,400 373,51

5 E4E2564L m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 5)

36,81 15,120 556,57

EUR
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6 E4E865CE m Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x200 mm, de
morter de ciment, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3,
col.locada amb morter ciment 1:4 (P - 6)

9,89 3,200 31,65

7 E53N003 m2 Llosa alleugerada formada per prellosa tipus PREINCO Unifor 60 G o
similar totalment instalada (P - 8)

91,21 4,080 372,14

8 EARSA11B m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de
2 a 2,4 m d'amplària, amb funcionament manual, amb guies i pany,
ancorada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l (P - 11)

279,08 5,610 1.565,64

9 FGJZ1000 u Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una
banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa
aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques
Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i
Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i
Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col.locat (P - 19)

454,66 1,000 454,66

TOTAL Titol 5 01.09.02.03.01.05 3.500,86

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 02 EB2

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 01 OBRA CIVIL

Titol 5 06 URBANITZACIO

1 GB32U050 m2 Tancament exterior de 2,20m d'alçària, format per malla de simple
torsió electrosoldada galvanitzada, de 50 x 300 x 6,3mm tipus Rivisa
Verja Ritmo o similar. El preu inclou porta d'acces de 1m d'ample,
peces complementàries i anclatge dels pals a la fàbrica o fonament,
fonamentació, sòcol de bloc de formigó i part proporcional de pals i
peces especials. totalment acabat.
(P - 33)

64,75 72,160 4.672,36

TOTAL Titol 5 01.09.02.03.01.06 4.672,36

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 02 EB2

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 02 INSTAL·LACIONS I CONTROL

Titol 5 01 ARMARIS ELÈCTRICS I CONTROL

1 PNA90704 U Suministrament i instal·lació de sistema de alimentació ininterrumpida
de 1500VA 220/220 V amb 30 min d'autonomia, tecnologia ''On line'',
Marca: Merlin Gerin, tipus Extremi 2000 o similar equivalent. (P - 88)

2.955,00 1,000 2.955,00

2 GGLPS00 PA Partida alçada d' abonament íntegre per la configuració i programació
del PLC i totes les seves targetes, així com pels enllaços de
comunicacions amb altres dispositius i el Panel View.
(P - 62)

3.160,06 1,000 3.160,06

3 GGLPS01 PA Partida alçada d' abonament íntegre per la configuració i programació
del sistema SCADA de control.
(P - 63)

3.060,05 1,000 3.060,05

4 GG1M1003 u Cojunt de quadre elèctric per a alimentació de les 2 bombes de 15,00
kW format per armari metàlic dimensions 2000x800x600, amb sòcol
de 100mm, tipus ZST RITTAL o similar IP-55 s/CEI-529 en xapa
d'acer pintada amb resina polièster-epoxy color RAL-7035
texturitzada, completament equipat amb resistències calefactores

4.091,24 1,000 4.091,24

EUR
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de150 W, ventilador lateral amb filtre de 150 W, termostat de control
ajustable 0 - 60º amb indicador digital de temperatura, portaplànols
interior tamany A3, enllumenat interior amb làmpada fluorescent de 16
W, armelles d'elevació i tots els accessoris necessaris per la entrada i
sortida de cablejat; amb porta d' una fulla, plaques de muntatge,
anelles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i
perfileria auxiliar.
Equipat amb distribuidor de tensió de 50 A;

Amb mòdul d'entrada general fixa amb interruptor automàtic de
capçalera 4P In 30 A, model C60H o similar, amb 15kA a 400V de
Intensitat de tall s/UNE-60947.2; equipat amb protecció contra
sobretensions a les 3 fases per descarregador i control de tensió.

Per a les 2 Bombes amb una arrencada directa: dos interruptors
automàtics de 3P In 6A, model C60N o similar, amb 6kA a 400V de
intensitat de tall s/UNE-60898; mòdul diferencial de 3P a 25A, tipus
vigi o similar, autoacoblat, d'una sensibilitat de 300mA; Contactor
Tripolar de 9A, model LC1-D09 o similar.

Tot seguint l'esquema plantejat en projecte i/o les directrius de la
direcció facultativa, amb l'aparamenta necessària per la seva
realització. Inclosos materials i mitjans necessaris per el seu transport,
col·locació, connexió i prova.  (P - 37)

5 GG1M1014 u LevelControl 2 BS2400SFNO400
Unitat de control de bomba amb panell de controll / Interruptors de
flotadors
3~400V (L1-L2-L3-(N)-PE), 40A
Estrella - triangle

Tot seguint l'esquema plantejat en projecte i/o les directrius de la
direcció facultativa, amb l'aparamenta necessària per la seva
realització. Inclosos materials i mitjans necessaris per el seu transport,
col·locació, connexió i prova.  (P - 38)

8.946,09 1,000 8.946,09

6 GG1M2001 u Conjunt de protecció i mesura del tipus T-2 per un contador , per una
potencia de fins a 8 kW i una tensió de 400 V, de 540x810x270 mm,
amb caixes modulars de doble aïllament de poliéster reforçat, base de
fusibles amb fusibles i sortida de bornes, sense contadors, amb ICP
de 16 A i interruptor diferencial de 40 A i 300 mA de sensibilitat,
col·locat superficialment i amb totes les conexions fetes (P - 39)

687,50 1,000 687,50

7 GG1M2005 u Armari estanc per anar a la intemperie, amb protecció IP 66, per
col·locar en el seu interior la arribada de l'escomesa amb els
contadors i les proteccions generals adients amb unes dimensions de
1000x800x300 mm (P - 40)

783,94 1,000 783,94

TOTAL Titol 5 01.09.02.03.02.01 23.683,88

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 02 EB2

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 02 INSTAL·LACIONS I CONTROL

Titol 5 02 INSTRUMENTACIO

1 GJM5U041 u Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de rang de mesura
0-6 kg/cm2, connexió inferior roscada de 1/2'' a les impulsions de les
bombes, amb vàlvula d'aillament i purgador, muntat a la canonada
amb tots els accessoris necesaris instal.lats i provat. (P - 69)

172,99 1,000 172,99

2 GJMAU020 u Suministrament i col.locació de mesurador de pressió
ENDRESS+HAUSER amb sensor piezoresistiu amb emisió de senyal
analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall
de mesures de 0 a 40 bar], per zona no classificada IP66 i junta tòrica

551,56 1,000 551,56

EUR
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FPM Vitóne iclosos p.p de materials auxiliars completament instal.lat i
provat (P - 70)

3 GG613100 u Caixa de polsadors, funció aturada d'emergència, incloent un polsador
de bolet diàmetre 40 mm impulsional, marca Telemecanique
referència XAL-D1644 o similar equivalent. (P - 53)

32,31 2,000 64,62

4 GP431002 ml cable de coure VOV500V 2X2Xx1 mm2 de secció apantallat. Instal·lat
en rasa, tub o safata i inclou subministrament, material de connexió,
instal·lació i etiquetatge. (P - 74)

3,06 180,000 550,80

5 GP431001 ml cable de coure VOV500V 1X2Xx1 mm2 de secció apantallat. Instal·lat
en rasa, tub o safata i inclou subministrament, material de connexió,
instal·lació i etiquetatge. (P - 73)

2,11 60,000 126,60

6 GP471110 m Cable Belden per a comunicacions Modbus de 4 x 1 mm2 de secció,
apantallat i armat. (P - 75)

5,57 50,000 278,50

7 GJMCU000 u Suministrament i col.locació de mesurador de nivell
ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor hidrostàtic, amb emisió de
senyal analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un
ventall de mesures de 0 a 0.6 bar, incloent cable PE 10 m i junta de
sensor de Vitón, inclosos p.p de materials auxiliars completament
instal.lat i provat (P - 71)

612,56 1,000 612,56

8 GJMCU001 u Suministrament i col.locació de mesurador de nivell
ENDRESS+HAUSER mitjançant ultrasons, amb emisió de senyal
analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall
de mesures de 8m lliurament ajustable, connexió roscada 2'' G,
inclosos p.p de materials auxiliars completament instal.lat i provat (P -
72)

979,28 1,000 979,28

TOTAL Titol 5 01.09.02.03.02.02 3.336,91

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 02 EB2

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 02 INSTAL·LACIONS I CONTROL

Titol 5 03 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES

Titol 5 (1) 01 CABLEJAT

1 GG31340V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 3x4 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari (P - 48)

2,96 90,000 266,40

2 GG31330V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 3x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca
GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari (P - 47)

2,06 65,000 133,90

3 GG31430V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca
GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari (P - 49)

2,61 60,000 156,60

4 GG3116E0 m Cable amb conductors de coure, de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
marca Pirelli, tipus Retenax Flex o similar equivalent, de 5 G2,5 mm2
de secció. (P - 46)

6,17 45,000 277,65

5 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari (P - 50)

4,14 35,000 144,90

EUR
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TOTAL Titol 5 (1) 01.09.02.03.02.03.01 979,45

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 02 EB2

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 02 INSTAL·LACIONS I CONTROL

Titol 5 03 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES

Titol 5 (1) 02 IL·LUMINACIÓ

1 GH11FL01 u Lluminària fluorescent estanca, IP-66, equipada amb dos tubs
fluorescents de 58 W i reactància electrònica, incloent elements de
fixació i connexionat necessaris. Marca Lledó model OD-8552 o similar
equivalent. (P - 66)

66,58 4,000 266,32

2 GH11FL02 u Lluminària fluorescent estanca, IP-66, amb carcassa de poliéster
reforçat amb fibra de vidre i difusor de policarbonat, totalment
cablejada 2 pols més terra amb cable de 2,5 mm2 de secció, equipada
amb dos tubs fluorescents de 36 W i reactància electrònica, incloent
elements de fixació i connexionat necessaris. Marca Philips, model
Pacific TCW-216/236 o similar equivalent. (P - 67)

46,64 4,000 186,56

3 GG631500 ut Caixa de presses de corrent tipus Cetac o similar amb una pressa de
32A-III+T i dos preses de 16A-II+T amb interruptor diferencial i
magnetotèrmics individuals, totalment equipada. Subministrament,
montatge i cablejat.
(P - 55)

316,44 1,000 316,44

4 GG172200 u Caixa de derivació quadrada metàl.lica protegida interior i exteriorment
amb pintura polyester-epoxi color gris clar RAL-7032 texturitzat de
dimensions 105 x 105 x 49 mm, tancament per cargols, grau de
protecció IP 55, equipada amb regleta de borns amb cargols
imperdibles de polipropilé ignífug i premsaestopes, marca Himel
referència DBN-10/10 o similar equivalent. (P - 36)

20,37 6,000 122,22

5 GG624000 u Commutador 16 A color blanc, en caixa d'encastar per a 1 mòdul i
placa mòdul estret, color blanc, marca Eunea, sèrie Europoli, tipus
3003N-B, 3080 i 3070N-B o similar equivalent. En muntatge encastat.
(P - 54)

11,66 3,000 34,98

6 GHB3PR05 ut Lampara d'emergencia amb una autonomia de 2 h. de 18 W. (P - 68) 385,00 3,000 1.155,00

TOTAL Titol 5 (1) 01.09.02.03.02.03.02 2.081,52

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 02 EB2

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 02 INSTAL·LACIONS I CONTROL

Titol 5 03 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES

Titol 5 (1) 03 CANALITZACIONS

1 GG211D00 m Tub rígid, corbable en calent, de material termoplàstic autoextinguible,
grau de protecció 7, marca Aiscan, tipus Extradur o similar equivalent,
de diàmetre nominal 25 mm. (P - 41)

6,64 30,000 199,20

2 GG2C1560 m Safata de PVC-M1 perforada, marca Unex sèrie 66 referència 66100 o
similar equivalent de 60 x 100 mm. Incloent part proporcional de
suports per a sostre o paret, corbes, unions, canvis de nivell,
accessoris de muntatge i fixació. (P - 43)

17,81 20,000 356,20

EUR
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3 GG2C3Z60 m Tapa per a safata de PVC-M1, marca Unex sèrie 66 referència 66102
o similar equivalent de 100 mm. Incloent part proporcional de
fixacions. (P - 44)

5,20 20,000 104,00

4 GG221B00 m Tub flexible corrugat de material termoplàstic autoextinguible, grau de
protecció 7, amb guia incorporada, marca Aiscan, tipus TEI o similar
equivalent, de diàmetre nominal 20 mm. (P - 42)

3,96 15,000 59,40

TOTAL Titol 5 (1) 01.09.02.03.02.03.03 718,80

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 02 EB2

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 02 INSTAL·LACIONS I CONTROL

Titol 5 03 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES

Titol 5 (1) 04 XARXA DE TERRES

1 GGD17200 u Connexions roscades a brides de canonades metàliques, tràmex,
bancades i qualsevol part metàlica en general que pugui quedar
sotmesa a tensió, per tal de realitzar un terra equipotencial a tot
l'edifici. S'utilitzarà cable de coure un de 50 mm2 de secció. (P - 59)

2.310,02 1,000 2.310,02

2 GGD17300 u Terminals de pressió i petit material de posada a terra. (P - 60) 660,01 1,000 660,01
3 GG3111V0 m Cable amb conductor de coure verd/groc, de designació UNE RV-K

0,6/1 kV, marca Pirelli, tipus Retenax Flex o similar equivalent, de 1 x
50 mm2 de secció. (P - 45)

16,68 140,000 2.335,20

4 GGD11700 u Piqueta de connexió a terra d'acer amb recobriment de zenc de 1.500
mm de longitud i 35 mm de diàmetre, marca KLK referència 15ZN35 o
similar equivalent. Clavada a terra i connectada. Incloent grapa de
connexió tipus KR, KU ó KB i cargoleria d'acer inoxidable. (P - 56)

106,28 14,000 1.487,92

5 GGD12000 u Caixa de seccionament de terres en polyester reforçat amb fibra de
vidre amb tapa transparent, protecció IP 437, de dimensions 245 x 155
mm, incloent 1 pont de connexió per a comprovació del circuit de
posta a terra amb embornament directe, sense terminal, per a cables
fins a 95 mm2 de secció, marca Hazemeyer, referència HH CST
136282801 o similar equivalent. (P - 57)

50,28 2,000 100,56

6 GG3811M0 m Conductor de coure nu d'1 x 50 mm2 de secció. (P - 52) 4,59 75,000 344,25
7 GGD16000 ut Realització de soldadures aluminotèrmques per la xarxa general de

terres. Inclou motllo, cartutx i pòlvolra (P - 58)
35,75 15,000 536,25

TOTAL Titol 5 (1) 01.09.02.03.02.03.04 7.774,21

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 02 EB2

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 02 INSTAL·LACIONS I CONTROL

Titol 5 04 CENTRE DE CONTROL

1 GP50A003 ut Stwich Ethernet de 5 ports per a comunicació ethernet entre un
màxim de 5 equips, alimentació a 24 Vcc, de Westermo o equivalent .
(P - 76)

794,01 1,000 794,01

2 EELS006 U Mòdem ADSL/GPRS model EWON 2005/GSM-GPRS o equivalent.
Amb comunicació LAN / GSM-GPRS. Inclou subministrament i
instal·lació.  (P - 12)

1.273,00 1,000 1.273,00

EUR
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3 GGLPS04 pa Configuració, programació i posada en marxa del Centre de Control (P
- 64)

4.960,15 1,000 4.960,15

4 GGLCS011 u Ordinador sobre taula client amb microprocessador Pentium IV 3.00
GHz de 32 bits, 1 Gb de DDR2 SDRAM amb 2 discs durs de 80 Gb,
amb sistema operatiu MICROSOF WINDOWS XP professional
servipack 2, comunicacions ethernet 1 Gbit, 7 ports USB, amb monitor
de 19 polsades LCD. Garantia 3 anys in situ, lector gravador DVD/CD.
Inclou subministrament, instal.lació i posta en marxa. (P - 61)

1.615,00 1,000 1.615,00

5 GGLPS04AJ pa Partida alçada a justificar pel control remot de sonda de nivell a
sobreixidor (P - 65)

3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Titol 5 01.09.02.03.02.04 11.642,16

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 02 EB2

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 02 INSTAL·LACIONS I CONTROL

Titol 5 05 PROJECTE DE LEGALITZACIÓ

1 PPALU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre de legalitzacions de totes les
instal·lacions de l'obra, inclosos projectes, drets de visat, taxes,
inspeccions per a organismes homologats, tramitacions davant
indústria i totes les gestions necessàries (P - 89)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Titol 5 01.09.02.03.02.05 1.500,00

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 02 EB2

Titol 3 (1) 03 ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC

Partides d'Obra 03 PARTIDES ALÇADES

1 XPA10010 pa Partida alçada a justificar pel Pla de Control de Qualitat del materials
col·locats a l'obra definits per la Direcció de les Obres (P - 0)

1.375,00 0,000 0,00

2 XPA10020 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'un 4% de l'import de les
obres (P - 94)

3.975,00 0,000 0,00

3 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

2.355,00 0,000 0,00

4 XPA000VV pa Partida alçada a justificar per connexió xarxa residual (P - 0) 4.500,00 1,000 4.500,00

TOTAL Partides d'Obra 01.09.02.03.03 4.500,00

Obra 01 ESTACIÓ BOMBAMENT

Capítol 09 ESTACIÓ BOMBAMENT

Titol 3 02 EB2

Titol 3 (1) 05 CONNEXIÓ ELÈCTRICA

1 PA000PC03 M Partida alçada a justificar per obra civil associada a connexió elèctrica
(P - 0)

10.000,00 1,000 10.000,00

2 PA000PC01 M Partida alçada a justificar per drets escomesa endesa (P - 0) 10.000,00 0,000 0,00

EUR
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TOTAL Titol 3 (1) 01.09.02.05 10.000,00

EUR
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NIVELL 5: Partides d'Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Partides d'Obra 01.09.01.03.01  OBRA CIVIL 72.572,65
Partides d'Obra 01.09.01.03.02  INSTAL·LACIONS I CONTROL 51.716,93
Partides d'Obra 01.09.01.03.03  PARTIDES ALÇADES 7.705,00
Titol 3 (1) 01.09.01.03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC 131.994,58
Partides d'Obra 01.09.02.03.01  OBRA CIVIL 98.730,97
Partides d'Obra 01.09.02.03.02  INSTAL·LACIONS I CONTROL 51.716,93
Partides d'Obra 01.09.02.03.03  PARTIDES ALÇADES 4.500,00
Titol 3 (1) 01.09.02.03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC 154.947,90
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

286.942,48
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Titol 3 (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 (1) 01.09.01.01  PROJECTE INICIAL 0,00
Titol 3 (1) 01.09.01.02  ANNEX 1. EQUIPAMENTS 25.998,64
Titol 3 (1) 01.09.01.03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC 131.994,58
Titol 3 (1) 01.09.01.04  ACORD ADJUDICACIÓ 0,00
Titol 3 (1) 01.09.01.05  CONNEXIÓ ELÈCTRICA 19.190,56
Titol 3 01.09.01  EB1 177.183,78
Titol 3 (1) 01.09.02.02  ANNEX 1. EQUIPAMENTS 25.998,64
Titol 3 (1) 01.09.02.03  ANNEX 4. OC + ELÈCTRIC 154.947,90
Titol 3 (1) 01.09.02.05  CONNEXIÓ ELÈCTRICA 10.000,00
Titol 3 01.09.02  EB2 190.946,54
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

368.130,32
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.09.01  EB1 177.183,78
Titol 3 01.09.02  EB2 190.946,54
Capítol 01.09  ESTACIÓ BOMBAMENT 368.130,32
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

368.130,32
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.06  CONTROL DE QUALITAT 1.465,30
Capítol 01.07  SEGURETAT I SALUT 642,10
Capítol 01.09  ESTACIÓ BOMBAMENT 368.130,32
Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT 370.237,72
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

370.237,72
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  ESTACIÓ BOMBAMENT 370.237,72

370.237,72

euros
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PROJECTE ORIGINAL- PM1 PROJECTE MODIFICAT - PM1 DIFERENCIES PM-PO PM1

RESUM PRESSUPOST

01 MOVIMENT DE TERRES 373.321,04 0,00 0,00 0,00
02 PAVIMENTS 159.816,95 0,00 0,00 0,00
03 ABASTAMENT D'AIGUA 589.698,78 0,00 0,00 0,00

3.1 CANALITZACIONS PRINCIPALS 0,00 0,00 0,00
3.2 ESCOMESES AP PARTICULARS 0,00 0,00 0,00

04 NOU DIPÒSIT DE 1.000 M3 182.256,71 0,00 0,00 0,00
4.1 MOVIMENT DE TERRES 0,00 0,00 0,00
4.2 DIPÒSIT i CASETA INSTALꞏLACIONS 0,00 0,00 0,00
4.3 CALDERERIA 0,00 0,00 0,00

05 SANEJAMENT 280.467,05 0,00 0,00 0,00
06 CONTROL DE QUALITAT 10.466,46 1.465,30 1.465,30 0,00
07 SEGURETAT I SALUT 4.586,46 642,10 642,10 0,00
08 EXPROPIACIONS 0,00 0,00 0,00 0,00
09 ESTACIÓ BOMBAMENT 18.500,00 18.500,00 368.130,32 349.630,32

9.1 EB1 18.500,00 18.500,00 177.183,78 158.683,78
9.2 EB2 0,00 0,00 190.946,54 190.946,54

10 RECS_PASSOS RIERA 0,00 0,00 0,00
10.1 REC MAS REIXAC 0,00 0,00 0,00
10.2 REC DEL VIVER 0,00 0,00 0,00
10.3 REC DEL MOLÍ 0,00 0,00 0,00

11 VARIS 0,00 0,00 0,00

TOTAL PEM 1.619.113,45 20.607,41 370.237,72 349.630,31

ULTIM FULL  

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 1.619.113,45 20.607,41 370.237,72 349.630,31

6 % DESPESES GENERALS 97.146,81 1.236,44 22.214,26 20.977,82
13 % BENEFICI INDUSTRIAL 210.484,75 2.678,96 48.130,90 45.451,94

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1.926.745,01 24.522,82 440.582,89 416.060,07

21 % IVA 404.616,45 5.149,79 92.522,41 87.372,61

PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 2.331.361,46 29.672,61 533.105,29 503.432,69

PROJECTE ORIGINAL

Modificació parcial del projecte d’actualització de l’àmbit 1 de la segona fase del projecte complementari als d’urbanització dels sectors industrials nord. Estacions de bombament  
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