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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1.1.

ANTECEDENTS

Des de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès s’està promovent la mobilitat sostenible a
la ciutat mitjançant la instal·lació d’una Terminal d’aparcament i recàrrega per a bicicletes.
A data de 9 d’abril de 2021 l’ajuntament de Sant Quirze adjudica la redacció del present
projecte executiu a l’empresa ETECNIC SMART GRIDS, SL amb NIF B55527824.

1.2.

OBJECTE

L'objecte del següent projecte, és detallar les condicions tècniques i econòmiques per la
instal·lació del següent equipament al Passeig Estació s/n:
-

Terminal d’aparcament amb una capacitat de 48 bicicletes amb tancament
metàl·lic tipus gàbia.

L'abast d’aquest projecte contempla l’obra civil, la instal·lació elèctrica, l’evacuació
d’aigües, la senyalització i l’equipament interior.

1.3.

TITULAR

El titular de la instal·lació és l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès amb CIF P0823800H i
domicili a la Plaça de la Vila 6, 08192, Sant Quirze del Vallès a la província de Barcelona.

1.4.

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

El present projecte ha estat redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Jorge Ríos Cortés
número de col·legiat 20.829 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona.
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1.5.

EMPLAÇAMENT

L’emplaçament de l’obra és troba Passeig Estació s/n, 08192, Sant Quirze del Vallès,
Barcelona.

Es tracta d'una zona estratègica per la seva situació prop de l’Estació de Tren de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), d'accés públic, en un vèrtex de
l’aparcament de cotxes de l’Estació (“Park & Ride”).
Direcció:
Codi Postal:
Població:
Coordenades:

1.6.

Passeig Estació s/n
08192
Sant Quirze del Vallès
Lat:
41.530357º
Long: 2.087956º

SERVEIS AFECTATS

Per la realització d’aquest projecte executiu s’ha realitzat una consulta a acefat dels serveis
afectats, s’adjunten en l’annex 2 els plànols amb les possibles afectacions.
Segons la documentació facilitada, es detecten serveis afectats:
•

Telefònica, canalització de conductors de PVC.

•

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Linia elèctrica subterrània.

Cal destacar que aquesta documentació és de caràcter orientatiu i temporal, pel que
caldrà verificar en la fase d’execució l’afectació real dels serveis existents.
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1.7.

REGLAMENTACIÓ I DISPOSICIONS OFICIALS

Per a l’elaboració d’aquest projecte s’ha tingut en compte la següent normativa:
La normativa citada al projecte s'entendrà que és la que vigeix actualment i que, si hi ha
hagut canvis legislatius, s'entendrà substituïda per la regulació posterior vigent.
Obra Civil
•

•

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de
l’Edificació en el seu Document Bàsic de Seguretat en cas de Incendi (CTE-DB-SI).
Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de
l'Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.

•

Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció de formigó
estructural (EHE-08).

•

Reial Decret 751/2011, de 27 de maig, pel qual s’aprova la Instrucció d’Acer
Estructural (EAE).

•

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de
l’edificació Part 2. Document Bàsic de Seguretat estructural Fàbrica DB-SE-F.

•

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de
l’edificació Part 2. Document Bàsic de Seguretat estructural de fonaments DB-SEC.

•

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de
l’edificació Part 2. Document Bàsic d’Acer DB-SE-A.

•

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de
l’edificació Part 2. Document Bàsic d’Estalvi d’energia. DB-HE.

Electricitat
•

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic
per a Baixa Tensió (REBT) i les Instruccions Tècniques Complementàries.

•

Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre. Pel que s’aprova una nova Instrucció
Técnica Complementaria (ITC) BT 52 <<Instal·lacions amb fins especials.
Infraestructura per la recarrega de vehicles elèctrics>>, del Reglament
electrotècnic per baixa tensió, aprovat per Real Decret 842/2002, del 2 d’agost i es
modifica altres instruccions tècniques complementaries del mateix.

•

Reial Decret 1955/2000, de l’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments
d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica.

•

Decret de 12 de març de 1954 pel qual s’aprova el Reglament de Verificacions
Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia.

•

Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre
condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i
les seves instruccions tècniques complementàries.

•

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre, de la Direcció General d’Energia i Mines
sobre procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament electrotècnic per
a Baixa tensió mitjançant la intervenció de les Entitats d’Inspecció i Control de la
Generalitat de Catalunya.

•

Reial Decret 1725/1984, de 18 de juliol, pel qual es modifiquen el Reglament de
Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament d'Energia i el model
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de pòlissa d'abonament per al subministrament d'energia elèctrica i les condicions
de caràcter general de la mateixa .
•

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció.

•

Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances Municipals.

•

Normes UNE i Recomanacions UNESA que siguin d’aplicació.

Prevenció de Riscos Laborals

1.8.

•

Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals.

•

Llei 54/2003, de 12 de desembre, per la que es reforma el marc normatiu de la
prevenció de riscos laborals.

•

Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes en matèria de
Seguretat i Salut en les Obres de Construcció.

•

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre Disposicions mínimes per a la
protecció de la Salut i Seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.

•

Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’art. 24 de la Llei
31/1995.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

Pel Terminal d’aparcament de bicicletes es proposa un constructrucció tancada de planta
rectangular resolta en planta baixa, enrasada amb el paviment de la vorera existent, amb
unes dimensions exteriors de 10x6x3 m (llargada x amplada x alçada), i una superfície total
de 60 m2.
Tan la seva estructura, com la coberta (inclinada a una aigua) seràn metàl·liques, d’acer
galvanitzat, suportades sobre una fonamentació superficial formada per sabates
corregudes perimetrals i solera de formigó sobre encatxat de graves.
El Terminal permetrà acollir un total de 48 bicicletes, 16 de les quals disposaran d’endolls
per permetre la càrrega de les seves bateries.
La distribució interior estarà formada pels següents espais (veure plànols per més detalls:
ZONA

BICICLETES

SUPERFÍCIE (M2)

Porxo - Accés

0

9

Passadís de maniobres

0

17

Aparcament electrificat

16

17

Aparcament 2 nivells

32

17

TOTAL

48

60

Els tancaments estaran formats per planxa perforada d’acer inoxidable, permeten
l’entrada de llum natural, i tan les façanes com el frontis es pintaràn i vinilitzaràn segons
les indicacions de la direcció facultativa.
A més dels equipaments per permetre l’aparcament de les bicicles, el terminal disposarà
d’una instal·lació d’enllumenat interior i un sistema de videovigilància.
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Una aplicació mòbil permetrà l’accés a l’estació, l’activació dels punts de recàrrega i
l’obertura de l’estació de manteniment.

1.9.

ACCIONS A DESENVOLUPAR

El present projecte especifica detalladament la informació necessària per a dur a terme la
instal·lació de la Terminal d’aparcament i càrrega per a bicicletes a l’emplaçament
anteriorment descrit.
Les principals accions a portar a terme la seva execució es descriuen a continuació, veure
plànols per més detall:
Obra civil
•

Obertura de cales de localització de serveis amb medis manuals.

•

Obertura de rases (on s’inclou: el tall amb màquina, el repicament, l’extracció de
terres a un gestor de residus autoritzat, la col·locació de tubs embeguts en sorra i
el tancament de rasa) seguint la normativa d’aplicació i els plànols d’obra civil.

•

Elaboració de pericons de pas i registre de 400x400x500 mm (amplada, llargària i
fondària), amb bastiment i tapa tipus B125.

•

Elaboració de basament per la nova instal·lació d’enllaç.

•

Elaboració dels fonaments per la nova terminal d’aparcament, incloent les sabates
corregudes i la solera de formigó armat.

•

Muntatge de nova estructura metàl·lica, mitjançant unions atornillades, segons les
indicacions dels plànols adjunts.

Evacuació d’aigües
•

Instal·lació de canaló metal·lic de recollida d’aigües i baixant d’evacuació amb tub
PVC de 110 mm.

Electricitat
•

Instal·lació d’una nova instal·lació d’enllaç tipus TMF-1 segons esquema unifilar i
estàndards de la Companyia Distribuidora.

•

Instal·lació d’un nou Quadre General de Baixa Tensió i Subquadre del Terminal
d’aparcament.

•

Instal·lació de lluminàries a l‘interior del terminal.

•

Estesa de línies elèctriques de baixa tensió:


Des del Quadre General de Baixa Tensió, fina al Subquadre del terminal
d’aparcament, línia elèctrica de baixa tensió de 2x16 mm2 RZ1-K(AS) Cu per
canalització soterrada, segons plànols i esquema unifilar.



Des del Subquadre del Terminal, fins les lluminàries, línia elèctrica de baixa
tensió de 3G1,5 mm2 RZ1-K(AS) Cu per canalització entubada, segons
plànols i esquema unifilar.



Des del Subquadre del Terminal, fins les estacions de recàrrega, línia
elèctrica de baixa tensió de 3G2,5 mm2 RZ1-K(AS) Cu per canalització
entubada, segons plànols i esquema unifilar.
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Senyalització i pintura
•

Pintat i vinilat de la nova estructura metàl·lica segons indicacions de la Direcció
Facultativa.

•

Senyalització vertical del Terminal d’aparcament amb placa de 60x90 cm per a
senyals de trànsit.

•

Reordenament de la zona per als vianants que pugui ser afectada durant el
període de l’obres per la instal·lació del Terminal d’aparcament.

•

Repintat posterior de les places d’aparcament afectades.

Equipament
•

Subministrament i muntatge del següent equipament del terminal d’aparcament
de bicicletes:


Estació d’aparcament amb punts de recàrrega per a 16 bicicletes
elèctriques.



Estació d’aparcament a dues alçades per a 32 bicicletes.



Estació de manteniment d’auto reparació de bicicletes.



Sistema de vigilància per a ús exterior, control remot i visió nocturna.
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1.10.

OBRA CIVIL

FONAMENTS
Els fonaments de la terminal d’aparcament es realitzaran mitjançant sabates corregudes
de formigó armat HA-25/P/40/IIa i acer B500S, de 400 x 400 cm (amplada i fondària
respectivament) i bases d’ancoratge per a la instal·lació de l’estructura metàl·lica.
Les sabates es col·locaran perimetralment, sota els pilars. La superfície delimitada per les
sabates quedarà coberta amb una solera de formigó armat de 15 cm d’espessor recolzada
sobre un encatxat de graves de 15 cm de gruix.
ESTRUCTURA METÀL·LICA
L'estructura estarà degudament sostinguda i llastrada, estant calculada per a resistir les
preceptives càrregues de vent i neu, segons s'indica en el document bàsic de Seguretat
Estructural: Bases de Càlcul i Accions en l'Edificació del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE ES), aprovat pel Reial Decret 314/2006 del 17 de març de 2006.
S’exigirà a l’instal·lador la presentació del certificat de càlcul de l’estructura, que ratifiqui
l’exposat en aquest paràgraf.
L’estructura serà prefabricada i permetrà la instal·lació sense necessitat de soldadures,
maquinària pesada ni treballs complexos. Estarà formada per perfils d’acer galvanitzats en
calent per immersió de Zinc fos segons norma UNE-EN_ISO 1461:1999, amb espessor mitjà
certificat de 85 a 190 micres, amb la finalitat d’assegurar la NO necessitat de manteniment
durant els propers 25 anys.
Estarà formada per:
•

Pilars amb perfils tancats de secció quadrada.

•

Bigues i corretges amb perfils tancats de secció rectangular.

•

Coberta de xapa grecada d’acer galvanitzar de 0,8 mm d’espessor.

•

Façanes amb planxa perforada de 0,6 mm d’espessor.
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1.11.

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

L’alimentació elèctrica de la terminal d’aparcament es realitzarà a partir d’un nou
subministrament en baixa tensió, el qual presentarà les característiques següents:
•

Tensió nominal de 400 V entre fases i 230 V entre fase i neutre.

•

Corrent alterna trifàsica de 4 conductors (3 fases + neutre), més el conductor de
protecció.

•

Esquema de posada a terra TT amb una resistència de Ω (masses dels equips
interconnectades a una presa de terra a través d'un conductor de protecció),
segons ITC-BT-08.

•

Potència màxima admissible de 43,6 kW amb un IGA de 63 A.

PREVISIÓ DE POTÈNCIES
La potencia màxima admissible, quedarà determinada per l’Interruptor General
Automàtic (IGA).
La potencia Instal·lada és la corresponent a la potencia total de tots els receptors.
La potencia d’utilització s’obté a l’aplicar a la potencia instal·lada un coeficient de
simultaneïtat (Fs) en funció del nombre d’equips que poden funcionar a la vegada i un
factor de utilització (Fu) en funció de la previsió d’utilització dels equips.
La potencia final a contractar, la definirà el titular de la instal·lació.
En el quadre següent, pot apreciar-se el resum de potencies:
Existent (kW)

Previst (kW)

Total (kW)

Potència màxima admissible

--

43,6

43,6

Potència instal·lada

--

8,8

8,8

Potència d’utilització

--

5,0

5,0

Potència a contractar

--

5,0

5,0

Cal destacar que s’instal·larà un analitzador de xarxes que permetrà mesurar en tot
moment la demanda màxima de potència per tal d’ajustar la potencia contractada.
CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ
Aquesta caixa serà d’un dels tipus homologats per l’empresa distribuïdora d’energia
elèctrica.
Serà precintable i d’un grau de protecció segons norma UNE 20324. La seva ubicació serà
exterior, en un lloc accessible permanentment, i prèviament acordat amb l’empresa
distribuïdora.
Disposarà de fusibles de 100 A i també d’un born de connexió per al conductor neutre.
EQUIP DE MESURA
L’equip de mesura estarà ubicat al mòdul de mesura que conté la instal·lació d’enllaç tipus
TMF-1. El conjunt de mesura serà amb lectura directa. Se seguiran rigorosament les
indicacions de la companyia distribuïdora.
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DERIVACIÓ INDIVIDUAL
La Derivació Individual és la línia que enllaça la Caixa General de Protecció amb el
dispositiu privat de comandament i protecció. La seva instal·lació s’ha realitzat d’acord a la
instrucció ITC-BT-15 del Reglament de Baixa Tensió.
Els conductors seran de coure, unipolars amb el codi de colors indicat en la instrucció ITCBT-19 i de designació genèrica RZ1-K d’aïllament 0,6/1 kV, no propagadors de l’incendi i
de la flama, lliures d’halògens, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda.
Per al càlcul de les seccions de la derivació individual, s'ha tingut en compte la intensitat
nominal prevista i que la caiguda de tensió màxima no sobrepassi l’1,5%.
Les principals característiques de la derivació són:
Tram

Secció
[mm2]

Denominació conductor

Derivació individual

16

2x16 mm2 Cu RZ1-K (0,6/1 kV)

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC
La instal·lació disposarà d’un Interruptor General Automàtic de 63 A, de tall omnipolar,
d’accionament manual i actuació automàtica emplaçat juntament a la instal·lació d’enllaç
tipus TMF-1.
QUADRE GENERAL DE BT I SUBQUADRE TERMINAL D’APARCAMENT
Protecció contra sobretensions
Tots els circuits de la instal·lació estaran protegits contra sobretensions permanents i
transitòries. Els dispositius contra sobretensions temporals seran els adequats a la màxima
sobretensió entre fase i neutre prevista.
Protecció contra contactes directes i indirectes
La instal·lació disposarà de sistemes de protecció contra contactes directes i indirectes.
Aquests sistemes podran ser dels tipus indicats a continuació, segons indica el REBT:
•

Protecció per aïllament de les parts actives.

•

Protecció mitjançant barreres o envoltants.

•

Protecció mitjançant obstacles.

•

Protecció per posada fora de l’abast per allunyament.

•

Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial residual.

Tots els circuits de la instal·lació estaran protegits contra contactes directes i indirectes
per interruptors diferencials de tall omnipolar dels valors indicats en l’esquema.
Protecció contra sobreintensitats
Tots els circuits de la instal·lació estaran protegits contra sobreintensitats per dispositius
automàtics de tall omnipolar.
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POSADA A TERRA
La instal·lació de posada a terra s’executa d’acord a la ITC-BT-18.
Amb l’objecte de limitar la diferència de potencial que hi pugui haver en un moment
concret entre una massa metàl·lica i el terra, per assegurar l’actuació de les proteccions i
per eliminar o reduir el risc produït per avaria del material elèctric utilitzat, es connecten a
terra tots els equips metàl·lics de la instal·lació.
Els conductors de protecció que constitueixen el circuit de terres de la instal·lació i que
uneixen les masses metàl·liques amb el punt de posada a terra, estan aïllats i tenen la
coberta de color verd-groc, de forma que no es puguin confondre amb cap altre
conductor. Es manté la continuïtat d’aquest circuit, no intercalant en el seu recorregut cap
element seccionador a excepció de la caixa de terra. Totes les unions entre els conductors
es realitzaran mitjançant sistemes de fixació per compressió que asseguren el contacte
entre ells i la durabilitat d’aquest.
La posada a terra es realitzarà mitjançant cable nu de coure de 35 mm2 colocat
directament sobre el terra i piques d'acer courat de 2 m de longitud clavades:
•

Als basament de la instal·lació d’enllaç.

•

Els pericons de registre i posada a terra.

•

A les bases dels fonaments (veure plànols).

La resistència a terra de la instal·lació serà tal que no pugui existir cap tensió de contacte
superior a 24 V en les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació (estacions de
recarrega, quadres metàl·lics...).
Això s’aconsegueix utilitzant interruptors diferencials d’alta sensibilitat (30 mA) emplaçats
al carregador. Els ID instal·lats al QGBT tenen una sensibilitat de 300 mA per permetre la
bona coordinació de selectivitat entre les proteccions, segons l’esquema unifilar.
RESISTÈNCIA D’AÏLLAMENT
La instal·lació haurà de tenir una resistència d’aïllament superior o igual a la indicada en el
Reglament. Aquesta instal·lació ha de complir:
Tensió alimentació

Resistència aïllament

< 500 V

≥ 0,5 MΩ
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ENLLUMENAT
Amb la finalitat de permetre el seu ús durant la nit i complir amb ITC-BT-52, es preveu
dotar d’un circuit d’enllumenat per la terminal d’aparcament. La instal·lació haurà de
complir amb els següents condicionants.
•

Totes les linies elèctriques per il·luminar l’espai interior estaran comandades des
d’un únic quadre elèctric.

•

Aquest quadre elèctric disposarà dels elements de tall i control horari
corresponent.

•

El cablejat haurà de discórrer per canalitzacions independents.

•

La instal·lació complirà amb el REBT i especialment amb la ITC-BT09 i la ITC-BT52.

•

El cablejat i entubat s’instal·larà de tal forma que estarà fora de l’abast del públic
general, per evitar actes de vandalisme i accidents.

•

Les luminàries seran d’alta eficiència, estaran a prova d’actes vandàlics i tindran
una garantia mínima de 5 anys.

•

La il·luminació mínima a la terminal d’aparcament serà de 100 lux mesurats a nivell
del terra amb un factor d’uniformitat mínim del 40%. Es proporcionarà l’estudi previ
de compliment dels valors mínims amb la lluminària escollida.
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1.12.

PLA D’ACCIÓ

L’execució de la instal·lació de la Terminal d’aparcament de bicicletes amb punts de
recàrrega comprèn una durada de 35 dies laborals a partir de la data d’adjudicació de
l’obra.
Setmana
Tasques a realitzar
1 Adjudicació obra

0

1

2 Comanda de materials i equips

2

3

4

5

(1)

4 Pla de seguretat, replanteig obra,

(5)

5 Obra civil: fonaments

(5)

6 Obra civil: rases, arquetes i basaments

(5)

7 Obra civil: estructura metàl·lica

8

(1)

8 Instal·lació equipaments

(2)

9 Instal·lació elèctrica: cablejat i quadres

(2)

10 Posada en marxa, CFO i inspecció OCA

(5)

11 Entrega de l'obra

1.13.

7

(15)

3 Visita d'obra prèvia inici obres

TOTAL

6

(1)
35 dies laborals (2 mesos aprox.)

CONCLUSIONS

Amb tot el que s’exposa al present projecte, i a la resta de documentació que l’acompanya,
considerem suficientment detallats els motius que han conduït a la redacció del present
projecte.

Reus, Juny de 2021

Realitzat per,

Jorge Ríos Cortés
Enginyer Tècnic Industrial
Col·legiat nº 20.829 CETIT
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2. MEMÒRIA DE CÀLCULS
2.1.

CÀLCULS ELÈCTRICS

CÀLCUL DE SECCIONS
Les seccions es calculen a partir de la potència que han de subministrar els conductors, a
una determinada tensió i amb la caiguda de tensió permesa segons les ITC-BT-21,
comprovant que la secció obtinguda pot suportar la intensitat que circularà pel conductor.
Les fórmules utilitzades són:
Circuit trifàsic:
Circuit monofàsic:
Circuit corrent continua

I=

L ⋅P
c ⋅u ⋅U
2 ⋅L ⋅P
s=
c ⋅u ⋅U
2 ⋅L ⋅P
s=
c ⋅u ⋅U

P

I=

s=

3 ⋅ cos ϕ ⋅ U

P
cos ϕ ⋅ U

I = Isc

Essent,
•

I: intensitat (A).

•

s: secció de la línia (mm2).

•

L: longitud de la línia (m).

•

P: potència de la línia (W).

•

c: conductivitat del conductor (Cu = 56).

•

u: caiguda de tensió de la línia (V).

•

U: tensió de la línia (V).

•

cos ϕ: factor de potència.

L [m]

P [W]

%u
U [V]
max

D.I. 1 - 2
Estació VMP

5
15

8.000
8.000

1,5
5,0

Enllumenat
Circuit TV
Auxiliars 1
Auxiliars 2

20
10
5
5

360
500
1.000
1.000

EdRV 1
EdRV 2
EdRV 3
EdRV 4

5
10
15
20

2.000
2.000
2.000
2.000

Línia

cos fi

I [A]
càlcul

Tipus
Inst.

s [mm2]
real

I [A] adm

400
230

56 1,00
56 1,00

11,56
34,78

D
D

16,0
16,0

75,00
91,00

0,03 0,03
0,51 0,54

2,5
5,0
5,0
5,0

230
230
230
230

56
56
56
56

1,00
1,00
1,00
1,00

1,57
2,17
4,35
4,35

B2
B2
B2
B2

1,5
2,5
2,5
2,5

16,50
23,00
23,00
23,00

0,33
0,14
0,14
0,14

0,87
0,67
0,67
0,67

5,0
5,0
5,0
5,0

230
230
230
230

56
56
56
56

1,00
1,00
1,00
1,00

8,70
8,70
8,70
8,70

B2
B2
B2
B2

2,5
2,5
2,5
2,5

23,00
23,00
23,00
23,00

0,27
0,54
0,82
1,09

0,81
1,08
1,36
1,63

c
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CÀLCUL DE CORRENT DE CURT CIRCUIT
El corrent de curt circuit en una instal·lació ve determinat per:
Circuit monofàsic:

Icc =

0,8 ⋅ U
ZL

Circuit trifàsic:

Icc =

1,1 ⋅ U
3 ⋅ ZL

On,
•

Icc: Intensitat de curtcircuit màxima en el punt considerat de la instal·lació [A].

•

U: Tensió d’alimentació fase-neutre [V].

•

ZL: Impedància del conductor de fase entre el punt considerat i l’alimentació [Ω].

•

ZT: Impedància del transformador [Ω].

Impedància de línia de distribució
La Companyia Subministradora Endesa assegura que el valor màxim de corrent de
curtcircuit de la xarxa de distribució és de 10 kA, aquest valor de corrent correspon a una
impedància de la línia de distribució de Z = 0.025 Ω (Vademècum per a Instal·lacions
d’enllaç).
Impedància de línia
La impedància dels conductors es determina amb:

Z L ≈ RL =

ρ⋅L
s

Essent,
•
•
•

ρ: resistivitat [Ω·mm2/m], considerant per al coure ρ=0,018 Ω·mm2/m a 20ºC i per
l’alumini ρ=0,029 Ω·mm2/m a 20ºC
L: longitud del conductor [m]
S: secció [mm2]

Els resultats dels càlculs de curt circuit del subministrament, es mostren a la taula següent:

DESCRIPCIÓ
DISTRIBUCIÓ
QGBT
QME
EdRV 4

L [m]

5
25
20

resistivitat
s
[ohm·mm2/m] [mm2]
0,0180
0,0180
0,0180

70,00
70,00
16,00

Zi [ohm]

Z [ohm]

U [V]

Icc [kA]
calculat

Icc [kA]
instal.lat

0,0250
0,0013
0,0129
0,0450

0,0250
0,0263
0,0391
0,0841

400
400
230
230

10,00
9,68
4,70
2,19

15,0
15,0
6,0
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CÀLCUL POSADA A TERRA
Es pot considerar la tensió màxima de contacte a terra admissible de 24 V donades les
característiques d’instal·lació i la normativa ITC-BT-18.
La resistència de terra s’obté de les següents expressions:

U C = Rt ⋅ Is ≤ 24V
RT = ρ / n·L

Uc: Tensió de contacte [V]
Is: Sensibilitat interruptor diferencial [A]
Rt: Resistència de terra [Ω]
ρ: resistivitat [Ω·m]
L: longitud piqueta [m]
n: nombre de piquetes

Considerant una resistivitat del terreny de 100 Ω·m i la longitud de les piques de 2 m, s’obté
per a quatre piquetes verticals:
Rt1 = 100/4·2 =12,5 Ω
Uc = 12,5Ω·0,3 A = 3.75 V ≤ 24 V
Com la tensió calculada és inferior a l’admissible es pot considerar vàlida una sensibilitat
del diferencial fins a 0,3 A.
En qualsevol cas, seguint la ITC-BT-52, tots els punts de recàrrega han de quedar protegits
per un interruptor diferencial de sensibilitat igual a 30 mA.

Reus, Juny de 2021

Realitzat per,

Jorge Ríos Cortés
Enginyer Tècnic Industrial
Col·legiat nº 20.829 CETIT
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TITULAR:

NOM PROJECTE:

DATA:

MAIG 2021

AJUNTAMENT DE

01

ESCALA

(BARCELONA)

INDICADES

COORDENADES:
Lat: 41.530374,
Long: 2.087956
ESCALA 1/100.000

ESCALA 1/20.000

ESCALA 1/2.000

TITULAR:

NOM PROJECTE:

DATA:

MAIG 2021

AJUNTAMENT DE

02

ESCALA

(BARCELONA)

INDICADES

ZONA AMPLIADA 1

1413

a C-

eter
Carr

a

Ca

0
10
.4

rre
ter

aC

-1

41
3

a

ZONA AMPLIADA 2

6.4

0

Sant Quirze

Aparcament

ESCALA 1/1.000

ESCALA 1/500

TITULAR:

NOM PROJECTE:

DATA:

MAIG 2021

AJUNTAMENT DE

03

ESCALA

(BARCELONA)

1/200

era
arret

13a

C-14

C

3.50

Imbornal existent

6.00
C

existent

Nou monolit
tipus TMF-1

.40

0

3a

1
C-14

10

1

0
0.

era
arret

66,5 M2

Aparcament vehicles de
mobilitat individual

6.4

0

TITULAR:

NOM PROJECTE:

DATA:

MAIG 2021

AJUNTAMENT DE

04

ESCALA

1/200

2.00

2.00

3.00

0.50
2.50

3.00

2.50

0.50

(BARCELONA)

2.00

10.00

8.50

2.00

3.00

APARCAMENT BICICLETES
2 NIVELLS

1.40

2.50

1.40

0.50

1.50

MANIOBRES
1.00
16 UTS
32 UTS
48 UTS

APARCAMENT BICICLETES
ELECTRIFICADES
"SMART RACK"
2.00

APARCAMENT "ELECTRIFICAT"
APARCAMENT "2 NIVELLS"
TOTAL BICICLETES

APARCAMENT "ELECTRIFICAT"
APARCAMENT "2 NIVELLS"

9 M2
17 M2
17 M2
17 M2
60 M2
6 M2
66 M2

6.00

2.00

0.50

TITULAR:

NOM PROJECTE:

DATA:

MAIG 2021

AJUNTAMENT DE

OBRA CIVIL
RASES I BASAMENTS

ESCALA

(BARCELONA)

30

DETALL E 1/20 (A3)
RASA EN VORERA
2 CIRCUITS

1/80

3a

100

PANOT

141
a Creter

Car

Imbornal existent
Rasa per vorera

200

500

CINTA DE PE
CAPES DE TERRA
COMPACTADA CADA
15cm
CONDUCTORS 0.6/1kV
150
400

DETALL E 1/20 (A3)
RASA EN ASFALT
2 CIRCUITS

200

existent
Basament per armaris

200

Rasa per vorera
Circuits BT

ASFALT

(veure detall)

150

40x40 cm

200

700

CINTA DE PE
CAPES DE TERRA
COMPACTADA CADA
15cm

CONDUCTORS 0.6/1KV
400

.00

DETALL E 1/20 (A3)

500

10

MARC Y TAPA

PREFABRICAT
GRAVA
400
500

500

TUB DE

500

Llegenda

6.0

0

05

TITULAR:

NOM PROJECTE:

DATA:

MAIG 2021

AJUNTAMENT DE

OBRA CIVIL
FONAMENTS

ESCALA

(BARCELONA)

A

B

06

1/50

D

C

E

F

G

PICA DE POSADA
A TERRA
(veure detall)
SABATA CORREGUDA
40x40 CM (veure detall)

2.00

SABATA CORREGUDA
40x40 CM (veure detall)

1

3

4

2.00

CABLE DE 35mm2 Cu

SABATA CORREGUDA
40x40 CM (veure detall)

5
LONGITUD PICA TERRA 2m

1.50

0.50

2.00

2.00
10.00
10.40

100

150

400

150

FONAMENTS

- Recobriment superior malla electrosoldada = 4 cm.
400

2.00

2.00

6.40

e=15 CM
(veure detall)

6.00

ARMAT
e=15 CM
(veure detall)

2.00

SOLERA DE

SABATA CORREGUDA
40x40 CM (veure detall)

DETALL DE LA PICA DE POSADA A TERRA

SABATA CORREGUDA
40x40 CM (veure detall)

2

TITULAR:

NOM PROJECTE:

DATA:

MAIG 2021

AJUNTAMENT DE

OBRA CIVIL
ESTRUCTURA

ESCALA

(BARCELONA)

A

B

C

D

1/200

1.50

F

G

8.50

100x100x6

100x100x6

100x100x6

100x100x6

100x100x6

80x80x4

80x80x4

80x80x4

80x80x4

80x80x4

80x80x4

80x80x4

80x80x4

80x80x4

100x100x6

3
80x80x4

80x80x4

80x80x4

80x80x4

80x80x4

80x80x4

80x80x4

80x80x4

80x80x4

80x80x4
5

80x80x4

100x100x6
1.50

100x100x6
0.50

80x80x4
100x100x6

2.00

100x100x6
2.00
10.00

ESTRUCTURA

2.00

4

100x100x6
2.00

100x100x6
2.00

6.00

2.00

200x80x6

80x80x4

200x80x6

COBERTA DE XAPA GRECADA
D'ACER GALVANITZAT
e=0,8 MM

200x80x6

80x80x4

200x80x6

80x80x4

200x80x6

200x80x6

2

200x80x6

2.00

1

E

10.00

07

TITULAR:

NOM PROJECTE:

DATA:

MAIG 2021

AJUNTAMENT DE

ESCALA

(BARCELONA)

DETALL 1/20 (A3)
MONOLIT TIPUS TMF-1

3a

-141

ra C
rrete

Ca

120

520

1/80

Imbornal existent

2150

CLAU
JIS 20

1730

existent

300

200

Nou QGBT

360
450
520

50

10

.00

N. VORERA

35

480
520

Places
electrificades

Llegenda

6.0
0

08

TITULAR:

NOM PROJECTE:

DATA:

MAIG 2021

AJUNTAMENT DE

ESCALA

(BARCELONA)

09

ESQUEMA UNIFILAR

S/N

Escomesa

Monolit tipus 2 BCN
TMF-1 + QGBT

SUBQUADRE TERMINAL
APARCAMENT

TMF-1

QGBT

Fus.
100 A
U

INT. Mag. IV
In:
63 A
Ics: 15 kA
+ Sobretensiones
SPD
POP

Int. seccionador II
In: 40 A

SUBQUADRE TERMINAL VMP
2x16 mm2
RZ1-K(AS) Cu
(5 m)

D.I. 4x16 mm2
RZ1-K(AS) Cu
Comptador
kW

ID

Int. Dif. II
In: 40 A
Is: 30 mA
Classe A

Int. Mag. IV
In:
6 A
Ics: 6 kA
Corva C

ID

Int. Mag. II
In: 40 A
Ics: 6 kA
Corva C

Int. Dif. II
In: 40 A
Is: 30 mA
Classe A

ID

Int. Mag. II
In: 16 A
Ics: 6 kA
Corva C

Int. Dif. II
In: 40 A
Is: 30 mA
Classe A

ID

Int. Mag. II
In: 10 A
Ics: 6 kA
Corva C

Int. Dif. II
In: 40 A
Is: 30 mA
Classe A

ID

Int. Mag. II
In: 10 A
Ics: 6 kA
Corva C

Int. Dif. II
In: 40 A
Is: 30 mA
Classe A

ID

Int. Mag. II
In: 16 A
Ics: 6 kA
Corva C

Int. Dif. II
In: 40 A
Is: 30 mA
Classe A

ID

Int. Mag. II
In: 16 A
Ics: 6 kA
Corva C

Int. Dif. II
In: 40 A
Is: 30 mA
Classe A

ID

Int. Mag. II
In: 16 A
Ics: 6 kA
Corva C

Int. Dif. II
In: 40 A
Is: 30 mA
Classe A

Int. Mag. II
In: 16 A
Ics: 6 kA
Corva C

kWh

Contactor
accionat per interruptor
K1

CCTV

Conjunt de mesura TMF1

Quadre General de BT

Analitzador xarxes

Auxiliars - Switch

Circuit TV

Enllumenat

-

4x16

-

2x16

3G2,5

3G2,5

3G2,5

3G1,5

3G2,5

3G2,5

3G2,5

3G2,5

TIPUS CONDUCTOR

-

RZ1-K(AS) 0.6/1 kV Cu

-

RZ1-K(AS) 0.6/1 kV Cu

RZ1-K(AS) 0.6/1 kV Cu

RZ1-K(AS) 0.6/1 kV Cu

RZ1-K(AS) 0.6/1 kV Cu

RZ1-K(AS) 0.6/1 kV Cu

RZ1-K(AS) 0.6/1 kV Cu

RZ1-K(AS) 0.6/1 kV Cu

RZ1-K(AS) 0.6/1 kV Cu

RZ1-K(AS) 0.6/1 kV Cu

POTENCIA [W]

43.640

43.640

14.500

--

1.000

1.000

500

2.000

2.000

2.000

2.000

LONGITUD [M]

-

2

--

2

2

20

5

10

15

20

-

15

TITULAR:

NOM PROJECTE:

DATA:

MAIG 2021

AJUNTAMENT DE

ESCALA

(BARCELONA)

ra C
rrete

-141

1/100

3a

Ca

Imbornal existent

existent

10

.00

Arqueta de pas 40x40 cm

Canal de recollida

Llegenda
6.0
0

10

TITULAR:

NOM PROJECTE:

DATA:

MAIG 2021

AJUNTAMENT DE

EQUIPAMENT

ESCALA

(BARCELONA)

1/50

10.00

8.50

2.00

1.50

APARCAMENT BICICLETES
2 NIVELLS
"TWO LEVELS"

6.00

2.00

0.50

MANIOBRES
1.00

APARCAMENT BICICLETES
ELECTRIFICADES
"SMART RACK"
2.00

MANTENIMENT
"BIKE TOOLS"

TIPUS "BIKE TOOLS"

APARCAMENT BICICLETES ELECTRIFICADES
TIPUS "SMART RACK"

APARCAMENT BICICLETES 2 NIVELLS
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES GENERALS
4.1.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS

OBJECTE
El present plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc
estructurar l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels
materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés
d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els
amidaments i abonaments de les obres.
ÀMBIT D’APLICACIÓ
El present Projecte Constructiu té per objecte la definició i valoració de les obres
necessàries per a dur a terme Adequació de passos de vianants per a la supressió de
barreres arquitectòniques a la via publica.
Instruccions, normes i disposicions aplicables.
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes
en aquest Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no
modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica.
•

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC-16, aprovat
pel Reial decret 256/2016, de 10 de juny.

•

Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72,
aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972.

•

Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó estructural

•

Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües,
contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.

•

Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de
Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.

•

Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960
(adaptat pel Ministeri de l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973).

•

Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964).

•

Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.).

•

Normes U.N.E

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions
posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini
de les obres d'aquest projecte.
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota
índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, Ajuntament i d'altres
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organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són
esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra
resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.
Descripció i justificació de la solució projectada.
El present projecte contempla la realització de les següents actuacions:
•

Enderrocs

•

Moviment de terres

•

Ferms i paviments

•

Serveis afectats: (xarxa d’aigua potable, xarxa de telecomunicacions i xarxa de gas)

•

Senyalització horitzontal, vertical i d’obra

•

Mobiliari urbà i vegetació

DIRECCIÓ D’OBRA
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de
les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per l'Administració,
estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent.
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció
d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles
previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.
•

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

•

Els plànols del projecte.

•

El Plec de Condicions Tècniques.

•

Els quadres de preus.

•

El preu i termini d'execució contractats.

•

El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per l'Administració.

•

Les modificacions d'obra establertes per l'Administració.

•

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

•

Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de
detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les
condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.

•

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

•

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

•

Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que
estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que
determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra,
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correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de
qualitat i seguiment de l'obra.
•

Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb
la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites.

•

En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les
condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant
els treballs si ho creu convenient.

•

Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui
necessàries o convenients.

•

Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.

•

Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part
d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat.

•

Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació.

•

Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada.

•

Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels
resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els
problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin
per a evitar-los o minimitzar-los.

•

Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general
d'aquestes, prèviament a la seva recepció per l'Administració.

•

Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per
a lliurar a l'Administració un cop acabats els treballs.

del Contractista,

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que
d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin
dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò
referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb
l'execució de les obres.
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la
documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a
facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat
compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament
conformades per l'Administració.
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte
de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera
que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir
temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones
presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de constància,
conformitat o objeccions.
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La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al
seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació
definitòria de les obres.
DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES
Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció
d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència
que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules
contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre
dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al
Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat
alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per
a la posterior formulació de plànols d'obra.
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les
obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar
terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte,
conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme
l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi
portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de
que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure
correctament la forma i temps d'executar-los.
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs
efectuats.
Plànols d'obra
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la
zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols
detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament
les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte
constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de
condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient
anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part
d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà
al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols
es justificaran adequadament les disposicions adoptades.
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a
introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat,
seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini
total ni als parcials d'execució de les obres.
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament
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justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància
d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a l'Administració per a l'adopció de
l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap
modificació sobre el programa d'execució de les obres.
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini
dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de
treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a
la petició formulada.
Programa de treballs
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa
de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per l'Administració al temps
i en raó del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de
l'Administració.
El programa de Treball comprendrà:
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra,
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que
formaran el programa de treball.
b) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves
característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data
en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar
conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per
a assegurar l'acompliment del programa.
c) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba
el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que
es trobi a l'obra.
d) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.
e) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva
reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.
f) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra,
establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte
explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les
altres, així com altres particulars no compreses en aquestes.
g) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt
de l'obra.
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa
establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions
en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, l'Administració ho
cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la
formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció.
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de
detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients.
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El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra.
Control de qualitat
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs
que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència
humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament
especial.
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o
qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà
la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà:
•

•

•

Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini
que s'assenyali.
Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de
l'Administració, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i
capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una
penalització econòmica.
Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei,
seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que
s'assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions
especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, l'Administració
podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista.
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional
d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de
condicions i l'adequat comportament de l'obra executada.
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part,
està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a
posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte.
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de
l'obra.
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra
sense dret a cap indemnització per al Contractista.
Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari
que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs.
Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció
dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir
facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent
sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres.
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la

Pàgina 35 de 186

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS

Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució
de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de
cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant,
el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir
a l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de
la zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra.
Informació a preparar pel Contractista
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin
encomanats.
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació
vindrà fixada per la Direcció d'Obra.
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les
dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre
abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra
que hagin de quedar ocultes.
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra
prèviament a la seva ocultació.
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les
obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta
cregui convenient.
L' Administració no es fa responsable de l’abonament d’activitats per a les que no existeixi
comprovació formal de l’obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol
despesa que comportés la comprovació d’haver estat executades les anomenades obres,
sigui a càrrec del Contractista.
Manteniment i regulació del trànsit durant les obres
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l’accés
de vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la
mateixa. A tal efecte està a disposició d’allò que estableixin els organismes, institucions i
poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.
Seguretat i salut al treball
D'acord amb l'article 4t. del Reial Decret 1627/1997 de 24.10.97 , el Contractista haurà
d'elaborar un "Pla de seguretat i salut en les obres" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi
de seguretat i salut en les obres de construcció" contingut al projecte, a les circumstàncies
físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. Aquest Pla previ
coneixement de la Direcció d'Obra i aprovació per l'Autoritat competent, es remetrà al
Vigilant de seguretat i al Comitè de Seguretat i Salut.
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Afeccions al medi ambient
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè
les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i
préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de
formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar
les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües
superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode
que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació
de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la
pol·lució fònica.
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats
i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient,
havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les
ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades,
permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització.
Abocadors
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental,
en el cas que estigui constituïda.
Execució de les obres no especificades en aquest plec
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no
figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò
especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el
director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars.
Amidament de les obres
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant
el període de temps anterior.
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments.
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la
suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i
presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals
subscriurà el Contractista o el seu delegat.
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor a acceptar les decisions de
l'Administració sobre el particular.
Preus unitaris
Els preus unitaris que apareixen, serà el que s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import
d'Execució Material de cada unitat d'obra.
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La descomposició dels preus unitaris és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra
incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus per a les unitats
totalment executades, per errors o omissions en la descomposició.
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la
Memòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals
i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus
d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials,
proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no
podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan
continguts en un document merament informatiu.
Altres despeses per compte del contractista
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament
el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.
•

•

•

Les despeses de construcció, demolició i retirada de tota classe de construccions
auxiliars, incloses les d'accés.
Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i
materials.
Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany
o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i
carburants.

•

Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa.

•

Les despeses de conservació de desguassos.

•

•

•

•
•

Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i
altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.
Les despeses de demolició de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de
l'obra quan es finalitzi.
Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al
subministrament de l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres.
Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.
Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

•

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

•

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

•

•

•

Despeses per a realitzar el control de qualitat de l'obra, mitjançant els assaigs de
recepció de materials i de control de fabricació i posta a l'obra, fins a un import
corresponent al 2 % del Pressupost d'Execució per Contracta.
Despeses per a complir l'estudi de seguretat de l'obra i qualsevol altre mesura que
cregui convenient el Coordinador de Seguretat i Salut.
Qualsevol despesa esmentada al Plec de Clàusules Administratives i/o Tècniques del
concurs d'adjudicació de les obres.
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4.2.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
OBRA CIVIL

FORMIGÓ ESTRUCTURAL
Condicions de subministre
El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses
arribin al lloc de lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible
en les característiques que posseïen acabades de pastar.
 Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el
volum de formigó transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el
formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços
del volum total del tambor.
 Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a
això es netejaran curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de
formigó. Així mateix, no haurien de presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la
seva superfície interior que puguin afectar a l'homogeneïtat del formigó.
 El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o
sense agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces
de mantenir l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega.


Recepció i control
Documentació dels subministraments:


Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol
document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel
projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents:
• Abans del subministrament:
• Els
documents
de
conformitat
o
autoritzacions
administratives
exigides
reglamentàriament.
• Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en la
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).
• Durant el subministrament:
• Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les
instal·lacions d'obra, anirà acompanyada d'una fulla de subministrament que estarà en
tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i en la qual haurien de figurar, com a
mínim, les següents dades:
• Nom de la central de fabricació de formigó.
• Nombre de sèrie del full de subministrament.
• Data d'entrega.
• Nom del peticionari i del responsable de la recepció.
• Especificació del formigó.
• En cas que el formigó es designi per propietats:
• Designació.
• Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una
tolerància de ±15 kg.
• Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.
• En cas que el formigó es designi per dosificació:
• Contingut de ciment per metre cúbic de formigó.
• Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.
• Tipus d'ambient.
• Tipus, classe i marca del ciment.
• Consistència.
• Grandària màxima de l'àrid.
• Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté.
• Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en
cas contrari, indicació expressa que no conté.
• Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc).
• Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó
fresc.
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• Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que

procedeixi a la descàrrega.

• Hora límit d'ús per al formigó.

• Després del subministrament:
• El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de

representació suficient.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Assajos:


La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons
la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).

Conservació, emmagatzamatge i manipulació


En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una
manera contínua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a
evitar la disgregació de la barreja.

Recomanacions per al seu ús en obra


El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del
formigó, no ha de ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin
a un ràpid enduriment del formigó, el temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures
especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el temps d'enduriment.

Formigonat en temps fred:





La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no
serà inferior a 5°C.
Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les
quals sigui inferior a zero graus centígrads.
En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quarantavuit hores següents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads.
En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades,
s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer
enduriment del formigó, no es produiran deterioracions locals en els elements corresponents,
ni minvaments permanents apreciables de les característiques resistents del material.

Formigonat en temps calorós:


Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el
formigonat, tret que, prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures
especials.
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MALLES ELECTROSOLDADES
Condicions de subministre


Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i l'agressivitat de
l'atmosfera ambiental.

Recepció i control
Documentació dels subministraments:


Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol
document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel
projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents:
• Abans del subministrament:
• Els
documents
de
conformitat
o
autoritzacions
administratives
exigides
reglamentàriament.
• Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia del fabricant
signat per persona física amb representació suficient i que abasti totes les característiques
contemplades en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).
• Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives.
• Durant el subministrament:
• Les fulles de subministrament de cada partida o remesa.
• Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema
d'identificació de l'acer que hagi emprat el fabricant.
• Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus d'acer
emprats en la malla mitjançant els corresponents engruiximents o omissions de corrugues
o gràfiles. A més, les barres corrugades o els filferros, si escau, haurien de dur gravades
les marques d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant.
• Després del subministrament:
• El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de
representació suficient.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:




Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa,
una còpia compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se
subministraran estan en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys
constarà la següent informació:
• Identificació de l'entitat certificadora.
• Logotip del distintiu de qualitat.
• Identificació del fabricant.
• Abast del certificat.
• Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).
• Nombre de certificat.
• Data d'expedició del certificat.
Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de
garantia del distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE-08), si la documentació aportada és suficient per a l'acceptació del producte
subministrat o, si escau, quines comprovacions han d'efectuar-se.

Assajos:





La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons
la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).
En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la
informació relativa a les dates, tant de l'entrada de la mostra en el laboratori com de la
realització dels assaigs.
Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a
l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa.

Conservació, emmagatzamatge i manipulació


Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de
l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, es conservaran en
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obra, curosament classificades segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a
garantitzar la necessària traçabilidat.
Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra,
s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions
perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per
la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial,
comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin
superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra.
En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies
estranyes en la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material
perjudicial per la seva bona conservació o la seva adherència.

Recomanacions per al seu ús en obra




Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als
espessors de recobriment.
Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls
de molt diferent potencial galvànic.
Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions
despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.
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ACERS CORRUGATS
Condicions de subministre


Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera
ambiental.

Recepció i control
Documentació dels subministraments:


Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol
document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel
projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents:
• Abans del subministrament:
• Els
documents
de
conformitat
o
autoritzacions
administratives
exigides
reglamentàriament.
• Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que
garanteixin el compliment de les següents característiques:
• Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant.
• Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat.
• Aptitud al doblegat simple.
• Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de complir els
requisits dels assajos de fatiga i deformació alternativa.
• Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les característiques
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga, presentarà un certificat d'homologació
d'adherència, en el qual constarà, almenys:
• Marca comercial de l'acer.
• Forma de subministrament: barra o rotllo.
• Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels ressalts.
• Composició química.
• En la documentació, a més, constarà:
• El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, declaració d'estar
acreditat per a l'assaig referit.
• Data d'emissió del certificat.
• Durant el subministrament:
• Les fulles de subministrament de cada partida o remesa.
• Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema
d'identificació de l'acer que hagi emprat el fabricant.
• La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer
mitjançant engrandiments o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres
corrugades haurien de dur gravades les marques d'identificació que inclouen informació
sobre el país d'origen i el fabricant.
• En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi
d'operacions de redreçat prèvies al seu subministrament, haurà d'indicar-se explícitament
en la corresponent fulla de subministrament.
• En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de l'acer, es
precisi de procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant haurà d'indicarlos.
• Després del subministrament:
• El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de
representació suficient.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:


Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa,
una còpia compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se
subministraran estan en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys
constarà la següent informació:
• Identificació de l'entitat certificadora.
• Logotip del distintiu de qualitat.
• Identificació del fabricant.
• Abast del certificat.
• Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).
• Nombre de certificat.
• Data d'expedició del certificat.
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Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de
garantia del distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE-08), si la documentació aportada és suficient per a l'acceptació del producte
subministrat o, si escau, quines comprovacions han d'efectuar-se.

Assajos:





La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons
la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).
En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la
informació relativa a les dates, tant de l'entrada de la mostra en el laboratori com de la
realització dels assaigs.
Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a
l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa.

Conservació, emmagatzamatge i manipulació
Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de
l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, és conservessin en
obra, curosament classificades segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a
garantir la necessària traçabilidat.
 Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra,
s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions
perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per
la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial,
comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin
superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra.
 En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies
estranyes en la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material
perjudicial per la seva bona conservació o la seva adherència.
 L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal·lacions
que permetin desenvolupar, almenys, les següents activitats:
 Emmagatzematge dels productes d'acer emprats.
 Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo.
 Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas.


Recomanacions per al seu ús en obra
Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als
espessors de recobriment.
 Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls
de molt diferent potencial galvànic.
 Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions
despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.
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ACERS EN PERFILS LAMINATS
Condicions de subministre








Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions
permanents i els danys superficials siguin mínims. Els components han d'estar protegits contra
possibles danys en els punts de bragat (per on se subjecten per a hissar-los).
Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar
apilats per sobre del terreny i sense contacte directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol
acumulació d'aigua. Els components han de mantenir-se nets i col·locats de manera que s'evitin
les deformacions permanents.
S'ha de verificar que les peces d'acer que arribin a l'obra acabades amb imprimació antioxidant
tinguin una preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i hagin rebut al
taller dues mans d'imprimació anticorrosiva, lliure de plom i de cromats, amb un gruix mínim de
pel·lícula seca de 35 micres per ma, excepte a la zona en què s'hagin de fer les soldadures en obra,
a una distància de 100 mm des de la vora de la soldadura.
Es verificarà que les peces d'acer que arribin a obra amb acabat galvanitzat tinguin el recobriment
de zinc homogeni i continu en tota la seva superfície, i no s'apreciïn esquerdes, exfoliacions, ni
despreniments en aquest.

Recepció i control
Documentació dels subministraments:




Per als productes plans:
• Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235,
S275 i S355 de grau JR queda a elecció del fabricant.
• Si en la comanda se sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar:
• Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics).
• El tipus de document de la inspecció.
Per als productes llargs:
• Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235,
S275 i S355 de grau JR queda a elecció del fabricant.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Assajos:


La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons
la normativa vigent.

Conservació, emmagatzamatge i manipulació
Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o d'una manera tal
que poguessin haver sofert una deterioració important, haurien de ser comprovats abans de ser
utilitzats, per a assegurar-se que segueixen complint amb la norma de producte corresponent. Els
productes d'acer resistents a la corrosió atmosfèrica poden requerir un regalim lleuger abans de la
seva ocupació per a proporcionar-los una base uniforme per a l'exposició a la intempèrie.
 El material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu
fabricant, quan es disposi d'aquestes.


Recomanacions per al seu ús en obra


El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel seu
fabricant.
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
CONDICIONS GENERALS
Tots els materials a utilitzar en la present instal·lació seran de primera qualitat i reuniran
les condicions exigides pel Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i altres
disposicions vigents referents a materials i prototipus de construcció.
Tots els materials podran ser sotmesos a les anàlisis o proves, per compte de la contracta,
que es creguin necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol altra que hagi estat
especificat i sigui necessari realitzar haurà de ser aprovat per la Direcció Tècnica, entenent
que serà rebutjat aquell que no reuneixi les condicions exigides per la bona pràctica de la
instal·lació.
Els materials no consignats en projecte que donin lloc a preus contradictoris reuniran les
condicions de satisfacció necessaris, a criteri de la Direcció Facultativa, no tenint el
Contractista dret de reclamació per aquestes condicions exigides.
Tots els treballs inclosos en aquest projecte s’executaran amb cura, d’acord amb les
bones pràctiques de les instal·lacions elèctriques, el Reglament Electrotècnic per a Baixa
Tensió i complint estrictament les instruccions rebudes per la Direcció Facultativa.
CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES
Els cables es col·locaran dins de tubs, rígids o flexibles, o sobre safates o canals, segons
s’indica en la Memòria.
Abans d’iniciar l’estesa de la xarxa de distribució, hauran d’estar executats els elements
estructurals que l’hagin de suportar o en els que hagi de ser encastada: forjats, envans,
etc. Excepte quan al estar previstes s’hagin deixat preparades les canalitzacions
necessàries al executar l’obra prèvia, s’haurà de replantejar sobre aquesta en forma visible
la situació de les caixes de mecanismes, de registre i protecció, així com el traçat de les
línies, assenyalant de manera convenient la naturalesa de cada element.
INSTAL·LACIONS EN SAFATA
Les safates es dimensionaran de tal manera que la distància entre cables sigui igual o
superior al diàmetre del cable més gran. El material utilitzat per la fabricació serà acer
laminat de primera qualitat, galvanitzat per immersió. L’amplada de les canaletes serà de
100 mm com a mínim, amb increments de 100 en 100 mm. La longitud dels trams rectes
serà de 2 m. El fabricant indicarà en el seu catàleg la càrrega màxima admissible, en N/m,
en funció de l’amplada i de la distància entre suports. Tots els accessoris com colzes,
canvis de pla, reduccions, bifurcacions, unions, suports, etc. tindran la mateixa qualitat que
la safata.
Les safates i els seus accessoris es subjectaran als sostres i paraments mitjançant
ferramentes de suspensió, a distàncies tal que no es produeixin fletxes superiors a 10 mm
i que estaran alineades amb els tancaments del local.
No es permetrà la unió entre safates o la fixació de les mateixes als suports mitjançant
soldadura, havent-se d’utilitzar peces d’unió i cargols recoberts de cadmi. Per les unions
o derivacions de línies s’utilitzaran caixes metàl·liques que es fixaran a les safates.
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INSTAL·LACIONS SOTA TUB
Els tubs utilitzats en la instal·lació podran ser del següent tipus:
D’acer roscat galvanitzat, resistent a cops, fregaments, humitat i tots els agents
atmosfèrics no corrosius, proveïts amb rosca Pg segons DIN 40430. Seran adequats
per ser doblegats en fred mitjançant l’eina adequada. Ambdós extrems de tub seran
roscats, i cada tram de tub anirà proveït amb el seu mànec. L’interior dels tubs serà
llis, uniforme, i sense rebaves. S’utilitzaran, com a mínim, en les instal·lacions amb risc
d’incendi o explosió, com aparcaments, sales de màquines, etc, i en instal·lacions en
muntatge superficial amb risc de greus danys mecànics per impactes amb objectes o
utensilis.

•

De policlorur de vinil rígid roscat que suporti, com a mínim, una temperatura de 60º C
sense deformar-se, del tipus no propagador de la flama, amb grau de protecció 3 o 5
contra danys mecànics. Aquest tipus de tub s’utilitzarà en instal·lacions vistes i
encastades, sense risc de danys mecànics degut a impactes.

•

Per la col·locació de les canalitzacions es tindran en compte les prescripcions ITC-BT- 20,
21, 22, 23 i 24.
NORMES D’INSTAL·LACIÓ EN PRESÈNCIA D’ALTRES CANALITZACIONS NO
ELÈCTRIQUES
En el cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es
disposaran de manera que les superfícies exteriors d’ambdues es mantinguin a una
distancia mínima de 3 cm.
En cas de proximitat amb conduccions de calefacció, d’aire calent o fum, les canalitzacions
elèctriques s’instal·laran de manera que no puguin arribar a una temperatura perillosa, i
per tant, es mantindran separades una distancia mínima de 150 mm o amb pantalles
calorífugues.
Com a norma general, les canalitzacions elèctriques no es situaran paral·lelament per sota
d’altres que puguin produir condensacions.
ACCESSIBILITAT A LES INSTAL·LACIONS
Les canalitzacions elèctriques es disposaran de manera que en qualsevol moment es
pugui controlar el seu aïllament, localitzar i separar les parts avariades i substituir els
conductors en cas necessari.
S’adoptaran les precaucions necessàries per evitar l’aplanament de brutícia, guix o
fullaraca a l’interior de les conduccions, tubs, accessoris i caixes durant la instal•lació. Els
trams de conduccions que hagin quedat tapats es netejaran perfectament fins deixar-los
lliures de qualsevol acumulació, o es substituiran aquells que estiguin malmesos.
CONDUCTORS
Els conductors utilitzats es regiran per les especificacions del projecte.
Materials
Els conductors seran del següent tipus:
De 600/1.000 V de tensió nominal.

•
•

Conductor: Coure.
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•

Formació: tripolars.

•

Aïllament: XLPE

•

Tensió de prova: 3.500 V

•

Instal·lació: sota tub, a l’aire o sobre safata.

Els conductors de secció igual o superior a 6 mm2 hauran d’estar formats per cable
obtingut per trenat de fil de coure del diàmetre corresponent a la secció del conductor al
que es tracti.
Dimensionat
Per la selecció dels conductors actius del cable adequat a cada càrrega s’utilitzarà el més
desfavorable entre els següents criteris:
•

•

•

•

Intensitat màxima admissible. Com intensitat es prendrà la pròpia de cada càrrega.
Partint de les intensitats nominals així establertes, s’escollirà la secció del cable que
admeti aquesta intensitat d’acord amb les prescripcions del ICT-BT-06, ICT-BT-07 i
ICT-BT-19 o les recomanacions del fabricant, adoptant els coeficients correctors
segons les condicions de la instal·lació. S’hauran de tenir presents les instruccions ICTBT-44 per receptors d’enllumenat i ICT-BT-47 per receptors de motors.
Caiguda de tensió en servei. La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de
manera que la caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt
d’utilització, sigui menor del 3% de la tensió nominal en l’origen de la instal·lació, i del
5% en els demés usos, considerant alimentats tots els receptors susceptibles de
funcionar simultàniament. Per instal·lacions industrials que s’alimenten directament en
alta tensió mitjançant un transformador de distribució propi, es considera que la
instal·lació interior de baixa tensió màximes admissibles serà del 4,5 % per l’enllumenat
i el 6,5 % per als altres usos
Caiguda de tensió transitòria. La caiguda de tensió en tot el sistema durant l’arrancada
de motors no ha de provocar condicions que impedeixin la seva arrancada,
desconnexió de contactors, interrupcions en l’enllumenat, etc.
La secció del conductor neutre serà l’especificada en el ICT-BT-06 apartats 3.4, 3.5,
3.6 i 3.7, i ICT-BT-07, en funció de la secció dels conductors de fase o polars de la
instal·lació.

Els conductors de protecció seran del mateix tipus que els conductors actius especificats
en l’apartat anterior, i tindran una secció mínima igual a la fixada per la taula II de la
instrucció ICT-BT-19, en funció de la secció dels conductors de fase o polars de la
instal·lació.
IDENTIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
Les canalitzacions elèctriques s’establiran de manera que quedin identificats els seus
circuits i elements, i es pugui procedir en tot moment a la seva reparació, transformació,
etc.
Com a norma general, tots els conductors de fase o polars s’identificaran amb el color
negre, marró o gris, el conductor neutre de color blau cel i els conductors de protecció de
color groc i verd.
RESISTÈNCIA D’AÏLLAMENT I RIGIDESA DIELÈCTRICA
Per instal·lacions amb tensió nominal inferior o igual a 500 V, la resistència d’aïllament serà
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com a mínim igual a 0,5 MΩ.
La rigidesa dielèctrica ha de ser tal, que desconnectats els aparells d’utilització, resisteixi
durant 1 minut una prova de tensió de 2U+1.000 volts, sent U la tensió màxima de servei
expressada en volts i amb un mínim de 1.500 volts.
CAIXES DE CONNEXIÓ
Les connexions entre conductors es realitzaran en l’interior de caixes apropiades de
material plàstic resistent incombustible o metàl·liques, en aquest cas hauran d’estar
aïllades interiorment i protegides contra l’oxidació. Les dimensions d’aquestes caixes
seran les que permetin allotjar sense dificultats tots els conductors necessaris.
La seva profunditat serà igual, com a mínim, a una vegada i mitja el diàmetre del tub més
gran, amb un mínim de 40 mm. El lateral o diàmetre de la caixa serà mínim de 80 mm.
Quan les entrades dels tubs a les caixes hagin de ser estanques, s’utilitzaran premsa
estopes adequats.
En cap cas es permetrà la unió de conductors, com connexions o derivacions pel simple
recargolament o arrollament entre sí dels conductors, sinó que s’hauran d’utilitzar sempre
borns de connexió.
Els tubs es fixaran a totes les caixes de sortida, de connexió i de pas, mitjançant contra
femelles i casquets. Es tindrà cura que quedin al descobert el número total de fils de rosca
amb la finalitat que el casquet pugui ser premut contra l’extrem del tub, després del qual
s’estrenyerà la contra femella per posar el casquet amb contacte elèctric amb la caixa.
Els tubs i perns es subjectaran mitjançant perns de fiador en maó buit, perns d’expansió
en formigó i maó massís, i claus spit sobre metall. Els perns de fiador de tipus cargol
s’utilitzaran en instal·lacions permanents, les de tipus rosca quan sigui precís desmuntar la
instal·lació, i els perns d’expansió seran d’obertura efectiva. Seran de construcció sòlida i
capaços de resistir una tracció mínima de 20 kg. No s’utilitzaran claus per subjectar caixes
o tubs.
SISTEMA DE PROTECCIÓ DE LÍNIA (SPL)
Sistema de protecció de línia, monitorització i control de la potencia de carga. Segons ITC
BT 52. amb sistema de control de màxima demanda. Permetrà la supervisió, control i gestió
energètica de la instal·lació de Baixa Tensió. Realitzarà la lectura dels valors instantanis i
màxims, mesures de fase i totals d'intensitat (I), tensió (O), freqüència (F), potència (P),
factors de potència (FP), taxa de distorsió d'harmònics (TDH), energia (e) i temps (h).
L'analitzador de xarxes
Ha d’incloure:
•

1x Analitzador de xarxes tipus Sistema de control de màxima demanda.

•

1x Router amb connexió Ethernet, 3G, 4G.

•

3x Transformadors toroidals 250/5A.

•

1x Protecció magnatotérmica.

•

Muntatge, configuració i connexió de l'element.
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Característiques:
•

Muntatge sobre carril DIN (35mm).

•

Connexió directa fins a 65 A o a través de transformadors toroidals d'intensitat.

•

Selector frontal i display LCD,

•

Transmissió de dades a través de comunicació Modbus RTU, M-Bus, Dupline o
Ethernet (Modbus TCP/IP).

•

Lectura del valor d'energia instantani mitjançant comunicacions mitjançant
comunicacions Modbbus/RTU o mitjançant impulsos.

•

Router amb connexió Ethernet, 3G, 4G.

•

Estandards de red: IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u

•

Certificat CE.

En conformitat a les normes:
•

Compatibilitat electromagnètica (EMC) emissions i immunitat: EN 62052-11

•

Seguretat elèctrica: EN 61010-1, EN 50470-1 (MID)

•

Precisió: EN 62053-21, EN 62053-23, EN 50470-3 (MID)

•

Sortides de polsos: IEC 62053-31, DIN 43864

MÒDUL SOLAR FOTOVOLTAIC
Els mòduls solar fotovoltaics seran de tipus policristal·lí de 60 cèl·lules, i hauran de complir
amb les característiques següents:
•

Han de complir la norma UNE-EN 61730, harmonitzada per a la Directiva 2006/95 / CE,
sobre qualificació de la seguretat de mòduls fotovoltaics, i la norma UNE-EN 50.380,
sobre informacions dels fulls de dades i de les plaques de característiques per als
mòduls fotovoltaics. A més, compliran la UNE-EN 61215: Mòduls fotovoltaics (FV) de
silici cristal·lí per a ús terrestre.

•

Hauran d'incorporar el marcatge CE, segons la Directiva 2014/35/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització de les legislacions
dels Estats membres en matèria de comercialització de material elèctric destinat a
utilitzar-se amb determinats límits de tensió.

•

Portaran de forma clarament visible i indeleble el model i nom o logotip del fabricant,
així com una identificació individual o número de sèrie traçable a la data de fabricació.

•

Hauran de portar els diodes de derivació per evitar les possibles avaries de les cèl·lules
i els seus circuits per ombrejats parcials i tindran un grau de protecció IP65.

•

Els marcs laterals, si existeixen, seran d'alumini o acer inoxidable.

•

Serà rebutjat qualsevol mòdul que presenti defectes de fabricació com trencaments o
taques en qualsevol dels seus elements, així com falta d'alineació en les cèl·lules o
bombolles en l'encapsulat.

•

L'estructura del generador es connectarà a terra.

•

Per motius de seguretat i per facilitar el manteniment i reparació del generador,
s'instal·laran els elements necessaris (fusibles, interruptors, connectors, etc.) per a la
desconnexió, de forma independent i en ambdós terminals, de cadascuna de les
branques de la resta del generador.

•

El rendiment de les plaques fotovoltaiques serà superior al 13,6% en condicions
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estàndard de mesura (Irradiància 1000 W / m2, temperatura de cèdula 25 ºC i
distribució espectral: AM 1,5).
•

La tolerància en la variació de la potència de sortida per a tots els mòduls fotovoltaics
serà +3 ± 3%, en condicions estàndard.

•

Oferiran una garantia de producte d'almenys 10 anys que inclogui aspectes mecànics.
La instal·lació complirà el següent requisit respecte a la potència de sortida: la potència
de sortida no disminuirà en més del 10% en els primers 10 anys de funcionament, ni en
més del 20% fins a l'any nombre vint-cinc.

INVERSOR
Els inversors seran del tipus híbrid trifàsic, amb entrada de bateria amb codi d’activació
opcional i preparats per a la connexió a la xarxa elèctrica, permetent tant el règim
d'autoconsum com el de connexió a xarxa, amb una potència d'entrada variable perquè
siguin capaços d'extreure en tot moment la màxima potència que el generador fotovoltaic
pot proporcionar al llarg de cada dia.
•

Compliran amb les directives comunitàries de Seguretat Elèctrica i Compatibilitat
Electromagnètica (ambdues seran certificades pel fabricant), incorporant proteccions
enfront de:


Curtcircuits en altern.



Tensió de xarxa fora de rang.



Freqüència de xarxa fora de rang.



Sobretensions, mitjançant varistors o similars.



Pertorbacions presents a la xarxa com microtalls, polsos, defectes de
cicles, absència i retorn de la xarxa, etc.

•

Addicionalment, han de complir amb la Directiva 2014/30 / UE del Parlament Europeu
i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització de les legislacions dels
Estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica (refosa).

•

Tindran un grau de protecció mínima IP 20 per inversors en l'interior d'edificis i llocs
inaccessibles, IP 30 per inversors en l'interior d'edificis i llocs accessibles, i d'IP 65 per a
inversors instal·lats a la intempèrie. En qualsevol cas, es complirà la legislació vigent. En
cas d'instal·lació a la intempèrie es realitzarà preferentment en façanes encarades a
l'orientació nord o, si no, en les de menor radiació solar i, en qualsevol cas, s'instal·laran
sota voladissos que els protegeixin de les inclemències meteorològiques.

•

Aigües avall dels inversors, al costat dels mateixos, a l'interior de l'armari en cas
d'instal·lació a la intempèrie, s'instal·larà un subquadre elèctric amb les proteccions
adequades, segons el REBT. Els interruptors diferencials seran de rearmament
automàtic; corba A. En cas d'instal·lacions amb més d'un inversor, el quadre disposarà
d'una protecció magnetotérmica per a cada inversor i una general.

•

L'inversor serà compatible amb el protocol comunicacions MODBUS TCP i es
connectarà amb el sistema de monitorització.

•

Els inversors estaran garantits per operació, almenys, en les següents condicions
ambientals: entre 0 ° C i 40 ° C de temperatura i entre 0% i 85% d'humitat relativa.

•

La garantia mínima serà de 5 anys.

•

Disposarà de pantalla gràfica amb indicació dels paràmetres de configuració i
generació, o bé de connectivitat amb dispositiu electrònic extern (mòbil, tablet, ...) des
del qual es pugui consultar aquesta informació.
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SISTEMA DE CONTROL I MONITORITZACIÓ
La instal·lació es dotarà d'un sistema de monitoratge amb les següents especificacions:
Aquest sistema que podrà ser del fabricant del convertidor o no, serà compatible amb la
interfície de programari MODBUS TCP i proporcionarà mesures, almenys, de les següents
variables:
•

Potència activa instantània a la sortida d'inversors i potència total instantània
demandada per la instal·lació receptora.

•

Energia activa generada per la instal·lació fotovoltaica i energia activa consumida
per la instal·lació receptora, amb balanços i escales de temps diària, setmanal o
mensual, anual i total, havent instal·lar els respectius accessoris de mesura
(transformadors d'intensitat, comptadors, ...), quan siguin necessaris.

•

Voltatge CC a l'entrada dels inversors.

•

Voltatge AC a la sortida dels inversors.

•

Temperatura d'inversors.

•

Temperatura ambient, real o previsió meteorològica.

•

Consum total d’ electricitat de centre

•

Percentatge d’ ‘autoconsum

•

Reduccions d’ emissions atmosfèriques i altres avantatges ambientals.

Caldrà instal·lar els transformadors d’ intensitat i equips necessaris per poder visualitzar a
més de la producció solar, el consum elèctric del centre .
ESTRUCTURA DE SUPORT
Per a la fixació dels mòduls solars fotovoltaics s’emprarà una estructura coplanar d'alumini
d'alta resistància ensamblada mitjançant tornilleria d'acer inoxidable i tornilleria
autoperforant zinc-niquelada, compatible amb diferents tipologies de mòduls solars
fotovoltaics.
L’estructura complirà amb la norma UNE ISO 1090 i tindrà una garantia mínima de 10 anys.
Característiques:
•

Suports amb aleació d'alumni 6005T6

•

Ancoratges amb aleació d'acer inoxidable A2-70

•

Cargols d'acer SAR J403 1022

APARELLATGE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
Interruptors automàtics
En l’origen de la instal·lació i el més a prop possible del punt d’alimentació de la mateixa,
es col·locarà el quadre general de comandament i protecció, en el que es disposarà un
interruptor general de tall omnipolar, així com dispositius de protecció contra
sobreintensitats de cada un dels circuits que surten d’aquest quadre.
La protecció contra sobreintensitats per tots els conductors (fases i neutre) de cada circuit,
es realitzarà amb interruptors magnetotèrmics o automàtics de tall omnipolar, amb corba
tèrmica de tall per la protecció a sobrecàrregues i sistema de tall electromagnètic per la
protecció a curt circuit.
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En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s’instal•laran en l’origen
d’aquests, així com en punts on la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a la
secció, condicions d’instal·lació, sistema d’execució o tipus de conductors utilitzats.
No obstant, no s’exigeix instal·lar dispositius de protecció en l’origen d’un circuit en què es
presenti una disminució de la intensitat admissible en el mateix, quan la seva protecció
quedi garantida per un altre dispositiu instal·lat anteriorment.
Els interruptors seran de ruptura a l’aire i d’accionament lliure i tindran indicador de posició.
L’accionament serà directe per pols amb mecanismes de tancament per energia
acumulada. L’accionament serà manual o manual i elèctric, segons s’indiqui en l’esquema
o sigui necessari per necessitats de l’automatisme. Portaran marcades la intensitat i tensió
nominals de funcionament, així com el signe indicador de la seva connexió.
L’interruptor d’entrada al quadre, de tall omnipolar, serà selectiu amb els interruptors
situats aigües avall.
Els dispositius de protecció dels interruptors seran relés d’accionament directe.
Limitadors de sobretensions
Les proteccions seran combinades, contra sobretensions transitòries i permanents (SPD +
POP), i actuaran sobre bobina d'emissió, mínima o contactor en interruptors de caixa
modelada.
Tindran les següents característiques:
•

Intensitat màxima de descàrrega (8/20 μs): 40 kA per fase.

•

Tensió nominal, Un (L-N / L-L): 230/400 V.

•

Indicació remota i visual de l'estat de vida del protector.

•

Format monobloc per a carril DIN, 4 mòduls (trifàsic).

•

Botó de test POP (sobretensió permanent).

•

De conformitat amb les normes UNE-EN 50550 i IEC / EN 61643-11

Blocs diferencials
Els blocs diferencials seran tetrapolars, acoblables als interruptors i amb la intensitat
nominal especificada en l'esquema unifilar. Seran de tipus A “Superimmunitzats” (SI o HI),
amb la finalitat de proporcionar la màxima continuïtat de servei:
•

•

Millor protecció contra els trets intempestius originats per descàrregues
atmosfèriques, maniobres de xarxa, arrencadors electrònics, components d'equips
informàtics ...
Evitar el no-accionament del dispositiu diferencial a causa dels harmònics, senyals
d'alta freqüència ...

Tindran una sensibilitat de 300 mA. i el temps de desconnexió serà regulable per a
permetre una òptima selectivitat vertical. Permetran el muntatge sobre perfils DIN i
compliran amb la norma CEI / EN 60947-2.
Embarrats
L’embarrat principal constarà de tres barres per les fases i una, amb la meitat de secció,
pel neutre. L’entrada del neutre haurà de ser seccionable a l’entrada del quadre.
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Les barres seran de coure electrolític d’alta conductivitat i adequades per suportar la
intensitat de plena càrrega, i les intensitats de curt circuit que s’especifiquen en la
Memòria.
Es disposarà d’una barra independent de terra, de secció adequada per proporcionar la
posada a terra de les parts metàl·liques no conductores dels aparells, la carcassa del
quadre, i dels conductors de protecció dels cables de sortida si hi fossin.
Premsa estopes i etiquetes
Els quadres aniran completament connexionats fins les regletes d’entrada i sortida.
Es col·locaran premsa estopes a totes les entrades i sortides de cables del quadre, les
quals seran de doble tancament per cables armats i senzills per cables sense armar.
Tots els aparells i borns aniran degudament identificats en l’interior del quadre mitjançant
números que corresponguin a la designació de l’esquema. Les etiquetes estaran
marcades de manera indeleble i fàcilment llegible.
En la part frontal del quadre es col·locaran etiquetes identificant els circuits, a base de
plaques de xapa d’alumini subjectes als panells frontals, impreses al forn, amb fons negre
mat i lletres i zones estampades en alumini polit.
El fabricant podrà adoptar qualsevol solució pel material de les etiquetes, el seu suport i
impressió, sempre i quan sigui duradora i fàcilment llegible.
En qualsevol cas, siguin com siguin, les etiquetes hauran de poder llegir-se fàcilment i
sense cap problema.
INSPECCIONS I PROVES EN FÀBRICA
L’aparellatge es sotmetrà a fàbrica a una sèrie d’assaigs per comprovar que estan lliures
de defectes mecànics i elèctrics.
En particular es realitzaran com a mínim els següents assaigs:
•

•

•

•

•

Es mesurarà la resistència d’aïllament amb relació a terra i entre conductors, que
tindrà un valor mínim de 1.000 ohms per volt de tensió nominal, amb un mínim de
250.000 ohms.
Una prova de rigidesa dielèctrica, que s’efectuarà aplicant una tensió igual a dos cops
la tensió nominal més 1.000 V, amb un mínim de 1.500 V, durant 1 minut a la freqüència
nominal. Aquest assaig es realitzarà estant els aparells d’interrupció tancats i els
curtcircuits instal•lats com en servei normal.
S’inspeccionaran visualment tots els aparells i es comprovarà el funcionament
mecànic de totes les parts mòbils.
Es col•locarà el quadre de baixa tensió i es comprovarà que tots els aparells funcionen
correctament.
Es calibraran i s’ajustaran totes les proteccions d’acord amb els valors subministrats
pel fabricant.

Aquestes proves podran realitzar-se, a petició de la D.O., en presència del tècnic
encarregat de la mateixa.
Quan s’exigeixin els certificats de l’assaig, l’EIM enviarà el protocols d’assaig, degudament
certificats pel fabricant, a la D.O.
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POSADA A TERRA
Les posades a terra s’establiran amb la finalitat de limitar la tensió, que amb respecte a
terra poden presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurant l’actuació
de les proteccions i eliminar i disminuir el risc que suposa una avaria en el material utilitzat.
El conjunt de posada a terra de la instal·lació estarà format per:
Preses de terra. Formades per:
•

Elèctrodes artificials, a base de plaques enterrades de coure amb un gruix de 2 mm o
de ferro galvanitzat de 2,5 mm i de superfície útil de 0,5 m2; piques verticals de barres
de coure o d’acer recobert de coure de 14 mm de diàmetre i 2 m de longitud; o
conductors enterrats horitzontalment de coure nu de 35 mm2 de secció o d’acer
galvanitzat de 95 mm2 de secció, enterrats a una profunditat de 50 cm. Els elèctrodes
es dimensionaran de manera que la resistència a terra no pugui donar lloc a tensions
de contacte perilloses, estan el seu valor relacionat amb la sensibilitat de l’interruptor
diferencial.
R = 50/I, en locals secs.
R = 24/I, en locals humits o mullats.

•

•

Línia d’enllaç amb terra, format per un conductor de coure nu enterrat de 35 mm2 de
secció.
Punt de posada a terra, situat fora del terra, per unir la línia d’enllaç amb terra i la línia
principal de terra.

Línia principal de terra, format per un conductor el més curt possible i sense canvis bruscs
de direcció, no sotmès a esforços mecànics, protegit contra la corrosió i desgast mecànic,
amb una secció mínima de 16 mm2.
Derivacions de la línia principal de terra, que enllaça aquests amb els quadres de
protecció, executada amb les mateixes característiques que la línia principal de terra.
Conductors de protecció, per unir elèctricament les masses de la instal•lació a la línia
principal de terra. Aquesta unió es realitzarà en els borns existents en els quadres de
protecció. Aquests conductors seran del mateix tipus que els conductors actius, i tindran
una secció mínima igual a la fixada per la taula II de la instrucció ICT-BT-019, en funció de
la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació.
Els circuits de posada a terra formaran una línia elèctricament contínua en la que no
podran incloure’s en sèrie masses o elements metàl·lics.
Tampoc s’intercalaran seccionadors, fusibles o interruptors, únicament es pot col·locar un
dispositiu de tall entre els punts de posada a terra, de forma que permeti mesurar la
resistència de la presa de terra.
El valor de la resistència de terra serà comprovat en el moment de donar d’alta la
instal•lació i, al menys, un cop cada cinc anys.
En cas de preveure sobretensions d’origen atmosfèric, la instal•lació haurà de disposar de
descarregadors a terra situats el més a prop possible del seu origen. La línia de posada a
terra dels descarregadors haurà d’estar aïllada i la seva resistència a terra tindrà un valor
màxim de 10 ohms.
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CANALONS I BAIXANTS DE PVC
Condicions de subministre
Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions, sense paletizar, i els accessoris en caixes
adequades per a ells.
 Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de manera que no es produeixin deformacions per
contacte amb arestes vives, cadenes, etc.
 Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el
transport. Els tubs s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m.
 S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en
la base del camió.


Recepció i control
Documentació dels subministraments:










Els canalons, tubs i accessoris han d'estar marcats almenys una vegada per element amb:
• Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
• La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en
xifres o en codi, i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més
d'una).
Els caràcters de marcat han d'estar etiquetats, impresos o gravats directament sobre l'element
de manera que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie,
instal·lació i posada en obra.
El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement sobre
l'aptitud a l'ús de l'element.
Es considerarà acceptable un marcat per gravat que redueixi el gruix de la paret menys de 0,25
mm, sempre que no s'infringeixin les limitacions de toleràncies en gruix.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base de
l'element.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els elements certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Assajos:


La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons
la normativa vigent.

Conservació, emmagatzamatge i manipulació











Els tubs i accessoris han de descarregar-se curosament.
S'ha d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris.
S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.
S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla
d'estructura de fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs.
Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que
estiguin protegits contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple,
alternant els extrems amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents.
Ha d'evitar-se tot risc de deterioració duent els tubs i accessoris sense arrossegar fins al lloc de
treball.
S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar
lloc, si no es neteja, a instal·lacions defectuoses. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar
mitjançant líquid netejador i seguint les instruccions del fabricant.
El tub s'ha de tallar net de rebaves.

Pàgina 56 de 186

EQUIPAMENT

EQUIPAMENT
ESTACIÓ D’APARCAMETN PER A 2 BICICLETES ELÈCTRIQUES TIPUS “SMART RACK”
Característiques:
- Material: acer.
- Permet lligar la bicicleta a les rodes i quadre.
- Regata per introducció dels pedals de les bicicletes.
- L'accés a la càrrega de la bateria serà gestionada amb aplicació mòbil.
Inclou:
- 2 x base d'endoll monofàsic.
- 2 x Compartiment per guardar casc i/o seient.
- Pintat amb dues capes (imprimació epoxi i pintura de polièster QUALICOAT- especial per
a exteriors).
- Colors i disseny a decidir per la Direcció Facultativa.
- Muntatge, ancoratge i connexionat dels elements.
- Software de control i gestió (i possible cobrament a l'usuari final) mitjançant una APP,
durant un periode de 2 anys.
- Assistència tècnica per resolució d'incidències, durant un periode de 2 anys.
ESTACIÓ D’APARCAMETN DE DUES ALÇADES PER A 2 BICICLETES TIPUS “2-LEVELS”
Característiques:
- Material: acer.
- Amb mecanisme d'elevació pneumàtic del carril superior que permet realitzar un menor
esforç per aparcar la bicicleta.
- Amb sistema de bloqueig automàtic de les rodes.
- Sistema de tanca mitjançant moneda, clau o tarja (a decidir per la Direcció Facultativa).
- Sistema amb un sol punt de gir (sense desplaçament horitzontal).
- Adaptable a tots els models de bicicletes.
Inclou:
- Pintat amb dues capes (imprimació epoxi i pintura de polièster QUALICOAT- especial per
a exteriors).
- Colors i disseny a decidir per la Direcció Facultativa.
- Muntatge, ancoratge i connexionat dels elements.
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ESTACIÓ DE MANTENIMENT D'AUTO-REPARACIÓ DE BICICLETES, TIPUS "BIKE TOOLS"
Característiques:
- Material: acer.
- Sujecció de la bicicleta mitjançant gantxos amb gomes que permeten una còmoda i
correcta manipulació de la bicicleta.
- Tancament i obertura accionat mitjançant software.
Inclou:
- Bomba d'aire per l'inflat de les rodes.
- Claus hexagonals tipus "allen" de 3, 4 i 5 mm.
- Clau anglesa (regulable).
- Alicates.
- Tornavís pla.
- Tornavís d'estrella.
- Joc de 2 palanques per al desmuntatge de cobertes.
- Sujecció de les eines amb cables d'acer ancorats a la base per evitar furts i vandalisme.
- Pintat amb dues capes (imprimació epoxi i pintura de polièster QUALICOAT- especial per
a exteriors).
- Colors i disseny a decidir per la Direcció Facultativa.
- Muntatge, ancoratge i connexionat dels elements.
- Software de control i gestió (i possible cobrament a l'usuari final) mitjançant una APP,
durant un periode de 2 anys.
- Assistència tècnica per resolució d'incidències, durant un periode de 2 anys.
SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA PER A ÚS EXTERIOR, CONTROL REMOT I VISIÓ
NOCTURNA
Característiques:
- Imatges Full HD 1080p i monitor LCD de 10.1 "
- Alertes instantànies activades per moviment
- Enregistrament 24/7
- IP66 a prova d'aigua per a ús exterior / interior
Especificacions:
DVR (Digital Video Recorder):
- Pantalla LCD: 10.1 "
- Compressió de vídeo: H.264 +
- Entrada de vídeo IP: 4 canals sense fil
- Sortida d'àudio: suport
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- Resolució màxima de gravació: fins 2MP (1920x1080)
- Resolució màxima de reproducció: fins 2MP (1920x1080)
- Canal de reproducció màx.: 4 canals
- Capacitat màxima de reproducció: 4 canals 1080p
- HDD: 1 interfície SATA
- Capacitat d'HDD: fins a 4 TB de capacitat (3.5 polzades)
- Interfície de xarxa: RJ45 x1 (10/100 M)
- Antena sense fils: incorporada (IEEE802.11b / g / n)
- USB: USB 2.0 x1
- Potència de funcionament: DC 12 V
- Consum d'energia: 20 W (amb HDD)
- Temperatura de treball: -10°C / +55°C
Càmera:
- Resolució de vídeo: 2MP (1920x1080)
- Sensor d'imatge: CMOS
- Compressió de vídeo: H.264 +
- Compressió d'àudio: G.711A
- Lent: 2.7-13.5 mm
- Quantitat de LED infrarojos: 3 peces Classe A LED de matriu
- Distància de visió nocturna: fins a 40 m
- Classificació a prova d'intempèrie: IP66
- Temperatura de funcionament: -10°C / +55°C
Inclou:
* 1x DVR (Digital Video Recorder)
* 2x càmeres
* 1x Adaptador de corrent per DVR
* 2x adaptadors de corrent per a càmeres
* 2x Antenes
* 1x Ratolí
* 1x cable Ethernet
* 1x CD
* 1x Manual d'usuari
* 1 cable d'extensió d'antena
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SOFTWARE DE GESTIÓ I APP
El Software ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents funcions:
- Sistema de control d'accessos que permet l'accés només als usuaris registrats.
- Gestionar usuaris, vehicles, targetes RFID i transaccions realitzades.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Disposar en temps real de connexió amb els carregadors per a detectar errors o
incidències i plantejar solucions. Mapa dinàmic amb indicadors d’estat.
- Veure informació estadística de totes les operacions de gestió del software: històric de
transaccions, d’usuaris i de carregadors.

L'APP ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents funcions:
- Permetre l'accés a la terminal d'estacionament.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Permetre l'accés a l'estació de manteniment.
- Veure informació de l'estat dels punts de recàrrega.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA
Inclou:
- Telèfon de suport accessible 24hores/7díes a la setmana per resolució en remot
d’incidències i anàlisis de dades.
- Desplaçament inclòs per resolució d’incidències de mal funcionament de l’equip degut
a defectes de materials o instal·lacions durant el període de garantia (2 anys des de la seva
instal·lació). Les incidències es tractaran en horari laboral (de 9:00h a 17:00h, de dilluns a
divendres) i amb temps de resolució màxim de cinc dies laborals.
No inclou:
- Les incidències degudes a accidents, ús negligent, reparació, manipulació o modificació
del producte per personal no autoritzat;
- Danys per descàrregues atmosfèriques, inundacions, incendis, plagues, terratrèmols,
accions de terceres parts o qualsevol altra raó diferent a les condicions normals de
funcionament de les estacions de recàrrega;
- Danys per sobretensions provinents del vehicle elèctric o de la xarxa elèctrica;
- Peces fora del període de garantia.
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CONTROL
Es realitzaran les anàlisis, verificacions, comprovacions, assaigs, proves i experiments amb
els materials, elements o parts de la instal•lació que ordeni el Tècnic Director de la
mateixa, sent realitzats en el laboratori que designi la direcció, amb càrrec a la contracta.
Abans de la seva utilització en l’obra, muntatge o instal•lació, tots els materials a utilitzar,
les seves característiques tècniques així com les de la seva posada en obra, que han
quedat ja especificades en apartats anteriors, seran reconeguts pel Tècnic Director o
persona que aquest delegui, sense l’aprovació del qual no podrà procedir-se a la seva
utilització.
Els que per mala qualitat, falta de protecció o aïllament o altres defectes no es creguin
admissibles, hauran de ser retirats immediatament. Aquest reconeixement previ dels
materials no constituirà la seva recepció definitiva, i el Tècnic Director podrà retirar en
qualsevol moment aquells que presentin algun defecte no apreciat anteriorment,
desmuntant, si fos precís, la instal•lació realitzada amb aquell material. Per tant, la
responsabilitat del Contractista en el compliment amb les especificacions dels materials
no cessarà fins que no siguin rebuts definitivament els treballs en els que s’hagin utilitzats.
SEGURETAT
S’aplicarà per realitzar qualsevol treball l’especificat en l’Estudi Bàsic de Seguretat
d’aquest projecte, i en cas de no contemplar algun aspecte, s’aplicarà la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals i les especificacions de les normes NTE.
NETEJA
Abans de la recepció provisional, els quadres es netejaran de pols, pintura i qualsevol
material que pogués haver quedat acumulat en el decurs de l’obra en el seu interior o
exterior.
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CRITERIS D’AMIDAMENT
Les unitats d’obra seran mesurades d’acord amb la normativa vigent, o bé, en cas que
aquesta no sigui suficientment explícita, en la forma indicada en el Plec Particular de
Condicions que sigui d’aplicació. A les unitats mesurades se’ls aplicarà el preu que figuri
en el pressupost, en els quals es consideren inclosos les despeses de transport,
indemnitzacions i l’import dels drets fiscals que els correspongui.
Els cables, safates i tubs es mesuraran per unitat de longitud (metre), segons el tipus i
dimensions.
En la mesura es consideraran inclosos tots els accessoris necessaris pel muntatge (grapes,
terminals, borns, premsa estopes, caixes de derivació, etc), així com la mà d’obra per al
transport a l’interior de l’obra, muntatge i proves de recepció.
Els quadres i receptors elèctrics es mesuraran per unitats muntades i connectades.
La connexió dels cables als elements receptors (quadres, motors, resistències, aparells de
control, etc) l’efectuarà el subministrador del mateix aparell receptor.
El transport dels materials a l’interior de l’obra serà a càrrec de l’empresa contractada.

Reus, Juny de 2021

Realitzat per,

Jorge Ríos Cortés
Enginyer Tècnic Industrial
Col·legiat nº 20.829 CETIT
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5.1.

QUADRE DE PREUS I

Pàgina 63 de 186

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

Designació
En xifra

En lletra

(Euros)

(Euros)

1 OBRA CIVIL
1.1 RASES I BASAMENTS
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

u Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en
qualsevol zona de l'obra, de fins a 2 m de profunditat, realitzada amb
mitjans mecànics. Fins i tot reblert posterior, compactació i reposició del
paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Excavació en successives capes horitzontals i extracció de terres. Reblert
de la cala. Compactació. Reposició del paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
m Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i
recuperació del 80% del material per a la seva posterior reutilització,
sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers
de les rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del
material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió
adherit a la seva superfície i al suport.
u Fonament per armari d'acer tipus Monolit TMF-1, de 600x600x500 mm,
amb 2 tubs de 160 mm, 4 tubs corrugats de polietilè de 90 mm i pica de
terra.
Inclou: Replanteig, excavació amb mitjans manuals, formació del
fonament fabricat amb formigó en massa HM-25/B/20/IIA, execució de
forats per a connexionat de tubs, connexionat dels tubs de la instal·lació,
inclou la gestió dels residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.
m Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbable,
subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, resistència
a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús cinta de senyalització.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub.
Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del
reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però
no inclou l'excavació ni el reblert principal.
m Rasa per a 2 circuits de Baixa Tensió acabat en paviment de lloseta de
formigó per a ús exterior.
Inclou tall amb màquina, excavació, tub corvable, cinta de senyalització,
reblert amb sorra, formigó, tancament i acabat en paviment de lloseta de
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però
no inclou l'excavació ni el reblert principal.
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104,40 CENT QUATRE EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS

2,19 DOS EUROS
CÈNTIMS

AMB

DINOU

250,43 DOS-CENTS
CINQUANTA
EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS

7,77 SET EUROS AMB SETANTASET CÈNTIMS

66,01 SEIXANTA-SIS EUROS AMB U
CÈNTIM

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

Designació

m Rasa per a 2 circuits de Baixa Tensió acabat en paviment de lloseta de
formigó per a ús exterior.
Inclou tall amb màquina, excavació, tub PVC, cinta de senyalització,
reblert amb sorra, formigó, tancament i acabat en paviment de lloseta de
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però
no inclou l'excavació ni el reblert principal.
m Rasa per a 2 circuits de Baixa Tensió acabat en paviment de asfalt per
a ús exterior.
Inclou tall amb màquina, excavació, tub corvable, cinta de senyalització,
reblert amb sorra, formigó, tancament i acabat en asfalt.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però
no inclou l'excavació ni el reblert principal.
m Rasa per a 1 circuit d'evacuació d'aigües pluvials, acabat en paviment
de lloseta de formigó per a ús exterior. Inclou tall amb màquina, excavació,
tub PVC, cinta de senyalització, reblert amb sorra i formació de pendents,
formigó, tancament i acabat en asfalt.
Inclou tall amb màquina, excavació, tub PVC, cinta de senyalització,
reblert amb sorra, formigó, tancament i acabat en ptancament i acabat
asfalt.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però
no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Pa Partida per la reposició de paviment asfàltic i reparacions de zones
afectades.
u Formació de pericó de pas soterrada, de formigó en massa "in situ" HM30/B/20/I+Qb, de dimensions interiors 40x40x50 cm, sobre solera de
formigó en massa de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del
2%, amb el mateix tipus de formigó, tancat superiorment amb marc i tapa
de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124; prèvia excavació amb
mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclús motlle reutilitzable de xapa metàl·lica amortitzable en 20 usos i
col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa
de registre, per a trobades.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació del motlle reutilitzable. Abocament i
compactació del formigó en formació de l'arqueta. Retirada del motlle.
Connexionat dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a
formació de pendents. Col·locació del col·lector de connexió de PVC en
el fons del pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de
l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
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En xifra

En lletra

(Euros)

(Euros)

69,54 SEIXANTA-NOU EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

83,02 VUITANTA-TRES EUROS AMB
DOS CÈNTIMS

89,18 VUITANTA-NOU EUROS AMB
DIVUIT CÈNTIMS

495,31 QUATRE-CENTS
NORANTACINC EUROS AMB TRENTA-U
CÈNTIMS
197,01 CENT NORANTA-SET EUROS
AMB U CÈNTIM

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

1.1.11

1.1.12

1.1.13

Designació

m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC llis,
sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre
exterior i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10
cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior.
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, accessoris
i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels
tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels
tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats
per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però
no inclou l'excavació ni el reblert principal.
u Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons,
registrable, de 40x40x50 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades
per a l'entrada de tubs, amb pica de terra. Inclou tapa de fundició classe
B125 (capaç de suportar una càrrega de 12,5 T), de 40x40 cm, per a
pericó de connexió elèctrica; prèvia excavació amb mitjans mecànics i
posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals, eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació, col·locació de l'arqueta prefabricada,
execució de forats per a connexionat de tubs, connexionat dels tubs al
pericó. Clavat de la pica. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç.
Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i comprovació.
Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
m Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
de vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe
resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340,
col·locades sobre base de formigó no estructural (HNE-20/P/20) de gruix
uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament
des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada
màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o
contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al
revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de
paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en
llit de suport. Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi
topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
1.2 FONAMENTS

Pàgina 66 de 186

En xifra
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(Euros)

(Euros)

12,71 DOTZE EUROS AMB SETANTAU CÈNTIMS

216,95 DOS-CENTS
AMB
CÈNTIMS

SETZE EUROS
NORANTA-CINC

22,45 VINT-I-DOS
EUROS
AMB
QUARANTA-CINC CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

Designació

u Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud,
clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una
arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora
per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a
disminuir la resistivitat del terreny.
Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre.
Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del
extradós.
m Subministrament i instal·lació de conductor de terra format per cable
rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció. També p/p d'unions
realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió.
Completament muntat, amb connexions establertes i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de terra.
Connexionat del conductor de terra mitjançant borns d'unió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm
de gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà,
amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
m³ Excavació a cel obert sota rasant, en terreny de trànsit compacte, de
fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans manuals, i carga manual
a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega manual a camió dels materials
excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.
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En xifra

En lletra

(Euros)

(Euros)

129,85 CENT VINT-I-NOU EUROS AMB
VUITANTA-CINC CÈNTIMS

5,22 CINC EUROS AMB VINT-I-DOS
CÈNTIMS

7,19 SET EUROS
CÈNTIMS

AMB

DINOU

4,42 QUATRE
EUROS
AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS

65,45 SEIXANTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA-CINC CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

Designació

m³ Formigó HL-200/B/20, fabricat en central i abocament amb cubilot, per
a formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de
fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.
u Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb
enrigidors i forat central bisellat, de 200x200 mm i espessor 10 mm, amb
4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diàmetre i 40 cm de longitud total.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures,
la preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements
auxiliars de muntatge.
m³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en
excavació prèvia, amb formigó HA-25/B/40/IIa fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres
elements, filferro de lligar, separadors i tubs per a pas d'instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i
fixació de les armadures. Col·locació de tubs per a pas d'instal·lacions.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de
fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.
m² Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a
armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, estès
i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva
superfície i posterior aplicació de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²); amb
junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig
dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant
tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base.
Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació.
Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.
Abocat, estesa i vibrat del formigó. Aplicació del líquid de guarit.
Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts
de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
1.3 ESTRUCTURA METÀL·LICA
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En xifra

En lletra

(Euros)

(Euros)

77,23 SETANTA-SET EUROS
VINT-I-TRES CÈNTIMS

AMB

45,89 QUARANTA-CINC EUROS AMB
VUITANTA-NOU CÈNTIMS

161,76 CENT
SEIXANTA-U EUROS
AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS

22,97 VINT-I-DOS
EUROS
AMB
NORANTA-SET CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

1.3.1

1.3.2

Designació

m² Cobertura de xapa perfilada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,8 mm
d'espessor, amb nervis d'entre 40 i 50 mm d'altura de cresta, a una
separació d'entre 250 i 270 mm, col·locada amb un cavalcament de la
xapa superior de 200 mm i un cavalcament lateral d'un trapezi i fixada
mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb
una pendent major del 5%. Inclús accessoris de fixació de les xapes.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig de les xapes per faldó.
Tall, preparació i col·locació de les xapes. Fixació mecànica de les xapes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport ni els
punts singulars i les peces especials de la cobertura.
Pa Partida pel transport, muntatge, accessoris d'estructura metàl·lica i
porta d'accés.
Inclou:
- Transport i descàrrega de materials.
- Unions, perfileria, tornilleria, accessoris i petit material.
- Porta d'accés (inclosos bisagres, marcs i accessoris).
- Senyalització interior: informació d'ús, cartells de sortida,
- Pany d'obertura de porta compatible amb software de gestió
- Obertura de porta mitjançant aplicació mòbil.
- Muntatge i comprovació de tots els elements.
- Software de control i gestió (i possible cobrament a l'usuari final)
mitjançant una APP, durant un periode de 2 anys.
- Assistència tècnica per resolució d'incidències, durant un periode de 2
anys.
El Software ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents
funcions:
- Sistema de control d'accessos que permet l'accés només als usuaris
registrats.
- Gestionar usuaris, vehicles, targetes RFID i transaccions realitzades.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Disposar en temps real de connexió amb els carregadors per a detectar
errors o incidències i plantejar solucions. Mapa dinàmic amb indicadors
d’estat.
- Veure informació estadística de totes les operacions de gestió del
software: històric de transaccions, d’usuaris i de carregadors.
L'APP ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents funcions:
- Permetre l'accés a la terminal d'estacionament.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Permetre l'accés a l'estació de manteniment.
- Veure informació de l'estat dels punts de recàrrega.
L'assistència tècnica inclou:
- Telèfon de suport accessible 24hores/7díes a la setmana per resolució
en remot d’incidències i anàlisis de dades.
- Desplaçament inclòs per resolució d’incidències de mal funcionament de
l’equip degut a defectes de materials o instal·lacions durant el període de
garantia (2 anys des de la seva instal·lació). Les incidències es tractaran
en horari laboral (de 9:00h a 17:00h, de dilluns a divendres) i amb temps
de resolució màxim de cinc dies laborals.
No inclou:
- Les incidències degudes a accidents, ús negligent, reparació,
manipulació o modificació del producte per personal no autoritzat;
- Danys per descàrregues atmosfèriques, inundacions, incendis, plagues,
terratrèmols, accions de terceres parts o qualsevol altra raó diferent a les
condicions normals de funcionament de les estacions de recàrrega;
- Danys per sobretensions provinents del vehicle elèctric o de la xarxa
elèctrica;
- Peces fora del període de garantia.
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En xifra

En lletra

(Euros)

(Euros)

26,34 VINT-I-SIS
EUROS
AMB
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

1.089,69 MIL VUITANTA-NOU EUROS
AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.4.1

Designació

kg Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en pilars formats per peces simples
de perfils buits acabats en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular,
acabat galvanitzat en calent, col·locat amb unions cargolades en obra, a
una altura de fins a 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de transició
de pilar inferior a superior, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
kg Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en bigues formades por peces
simples de perfils buits acabats en calent de les sèries rodó, quadrat o
rectangular, acabat galvanitzat en calent, amb unions cargolades en obra,
a una altura de fins a 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars
de muntatge.
m² Revestiment de paraments interiors amb planxa perforada d'acer
inoxidable AISI 304, de 0,6 mm d'espessor, acabat mat, tallada a mida,
fixada amb cargols d'acer galvanitzat a una estructura metàl·lica de perfils
de planxa d'acer galvanitzat, de 85 mm d'amplada, ancorada al parament
vertical cada 600 mm, amb ancoratges mecànics amb tac de niló i cargol
d'acer galvanitzat, de cap aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a revestir. Replanteig de juntes,
forats i punts de trobada. Replanteig dels perfils sobre el parament.
Fixació dels perfils sobre el parament. Tall i preparació del revestiment.
Col·locació i fixació del revestiment. Resolució del perímetre del
revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de
2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 2 m².
1.4 EVACUACIÓ D'AIGÜES
m Canaló circular d'acer galvanitzat, de desenvolupament 333 mm, per a
recollida d'aigües, format per peces preformades, fixades amb suports
galvanitzats col·locats cada 50 cm, amb una pendent mínima del 0,5%.
Inclús suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió
a baixants i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements
de subjecció. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
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En xifra

En lletra

(Euros)

(Euros)

2,27 DOS EUROS AMB VINT-I-SET
CÈNTIMS

2,26 DOS EUROS AMB VINT-I-SIS
CÈNTIMS

28,53 VINT-I-VUIT
EUROS
AMB
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

21,60 VINT-I-U
EUROS
SEIXANTA CÈNTIMS

AMB

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

1.4.2

Designació

m Baixant exterior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per
tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió
enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements
de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

En xifra

En lletra

(Euros)

(Euros)

15,79 QUINZE
EUROS
AMB
SETANTA-NOU CÈNTIMS

2.1 INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ
2.1.1

2.1.2

2.1.3

u Subministrament de Conjunt de Seccionament i Protecció format per
CS + CGP 250 A, homologat per Endesa.
Compost per:
- Caixa de seccionament CS400 / BUC i
- Caixa general de protecció 9-250 / BUC.
Inclou:
- Muntatge i connexionat dels elements.
u Subministrament i muntatge de Conjunt de Mesura tipus TMF-1 fins a
43,64 kW, homologat per Endesa
Inclou:
- Conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb
fibra de vidre de mides totals 540x810 mm.
- Base de fusibles i fusibles de 100 A.
- Equip de mesura.
- Muntatge i connexionat dels elements.
NO inclou:
- Interruptor General Automàtic.
u Armari d'acer tipus Monolit 2 BCN CVE d'Arelsa o similar, amb doble
espai per instal·lació d'enllaç tipus TMF-1 (fins a 43 kW) i QGBT.
Inclou:
- Mòduls per incorporar una escomesa del tipus TMF1 fins a 100A segons
normes d'Endesa Distribución.
- Caixa de seccionament acceptada segons instrucció de Endesa
Distribució 6704985 GE CNL00600.
- Enllumenat interior.
- Espai per col·locació del QGBT.
- Muntatge i connexionat dels l'elements.
Caracteristiques:
- Armari de planxa d’acer inoxidable segons norma AISI-304 de 2mm. de
gruix.
- Panys de triple acció amb empunyadura antivandàlica ocultable i suport
per a introduir-hi un candau.
- Claus tipus JIS 20 per a tots els mòduls.
- Portes plegades sobre el seu perímetre per a major rigidesa, amb
espàrrecs roscats M4 per a connexions del conductor de terra.
- Pintura Antigraffiti amb capa d'imprimació i esmalt sintètic.
- Sostre aboca aigües.
- Dimensions mínimes 1730x520x520 mm.
Fabricació d'acord amb:
- Normes europees amb marcat CE.
- Normes ISO 9001:2008.
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió (Reial Decret 842/2002).
- Normes específiques de Catalunya i Municipals.
- Normes particulars de la companyia elèctrica Endesa Distribución.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
2.2 QUADRE GENERAL BT
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730,23 SET-CENTS TRENTA EUROS
AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS

578,40 CINC-CENTS SETANTA-VUIT
EUROS
AMB
QUARANTA
CÈNTIMS

3.806,70 TRES MIL VUIT-CENTS SIS
EUROS
AMB
SETANTA
CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.3.1

2.3.2

Designació
En xifra

En lletra

(Euros)

(Euros)

u Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal
63 A, poder de tall 15 kA, corba C, model iC60H A9F89463 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
u Protector contra sobretensions permanents, unipolar (1P), tensió de
disparament 255 V, per unir mecànicament a interruptors de les sèries
iDPN, C120 i C60H-DC, model MSU A9N26971 "SCHNEIDER
ELECTRIC", o similar, de 18x82,5x68 mm, muntatge sobre carril DIN (35
mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
u Protector contra sobretensions transitòries, tipus 2 (ona 8/20 µs), amb
cartutx extraïble, tetrapolar (3P+N), nivell de protecció 1,4 kV, intensitat
màxima de descàrrega 40 kA, model iPRD A9L40601 "SCHNEIDER
ELECTRIC", o similar, amb contacte de senyalització, de 72x81x69 mm,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
u Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 mA, classe AC, model iID A9R81240 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió
mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
u Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 40
A, poder de tall 15 kA, corba C, model iC60H A9F89240 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 18x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
2.3 SUBQUADRE TERMINAL VMP

148,71 CENT
QUARANTA-VUIT
EUROS
AMB
SETANTA-U
CÈNTIMS

u Interruptor horari programable, modular. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
m Cable rígid S/STP no propagador de la flama de 4 parells trenats de
coure, categoria 6a, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN
50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina
exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius, segons EN 50288-6-1.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

62,06 SEIXANTA-DOS EUROS AMB
SIS CÈNTIMS
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37,69 TRENTA-SET EUROS AMB
SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

147,44 CENT
QUARANTA-SET
EUROS
AMB
QUARANTAQUATRE CÈNTIMS

178,61 CENT SETANTA-VUIT EUROS
AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS

48,84 QUARANTA-VUIT EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

1,43 U EURO AMB
TRES CÈNTIMS

QUARANTA-

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

2.3.3

2.3.4

2.3.5

Designació

u Switch industrial, muntatge sobre carril DIN, de 10 ports (8 Gigabit PoE+
i 2 SFP), amb connectors femella tipus RJ-45 de 8 contactes, apte per a
condicions extremes i capacitat de commutació de 20 Gbps.
Caracterísitiques tècniques:
- 8 ports Gigabit PoE+.
- 2 ports Gigabit RJ-45 / SFP compartits.
- Potència PoE total disponible de 240 W.
- Capacitat de commutació de 20 Gbps.
- Switch de metall reforçat amb classificació IP30.
- Conté materials de muntatge en carril DIN i en paret.
- Interval de temperatures de funcionament de -40 a 75 °C (-40 a 167 ° F).
- Entrades de corrent duals redundants amb protecció contra
sobrecàrrega.
- Alarma activada per deficiències en el subministrament elèctric.
- Alimentació en 230V o amb font d'alimentació.
- Garantia il·limitada.
Inclou: Connexió i comprovació del seu correcte funcionament.
NO inclou: Font d'alimentació
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
u Interruptor crepuscular, amb cèl·lula fotoelèctrica. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
u Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko,
estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma bàsica, intensitat
assignada 20 A, tensió assignada 250 V, amb tapa i caixa amb tapa, de
color gris, instal·lada en superfície. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Connexionat i muntatge de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
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En xifra

En lletra

(Euros)

(Euros)

165,87 CENT SEIXANTA-CINC EUROS
AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS

73,34 SETANTA-TRES EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

13,77 TRETZE
EUROS
AMB
SETANTA-SET CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

Designació

u Analitzador de xarxes monofàsic per a la supervisió, control i gestió
energètica de la instal·lació de Baixa Tensió SEGONS IEC 62053
muntatge en caril DIN, amb selector frontal i display LCD, compatible amb
protocols Modbus RS485, RJ45 I CL 0,5S. Compatible amb software de
gestió energetica.
Inclou:
- 1x Analitzador de xarxes tipus Sistema de control de màxima demanda.
- 1x Router amb connexió Ethernet, 3G, 4G.
- 3x Transformadors toroidals 250/5A.
- 1x Protecció magnatotérmica.
- Muntatge, configuració i connexió de l'element.
Característiques:
- Muntatge sobre carril DIN (35mm).
- Connexió directa fins a 65 A o a través de transformadors toroidals
d'intensitat.
- Selector frontal i display LCD,
- Transmissió de dades a través de comunicació Modbus RTU, M-Bus,
Dupline o Ethernet (Modbus TCP/IP).
- Lectura del valor d'energia instantani mitjançant comunicacions
mitjançant comunicacions Modbbus/RTU o mitjançant impulsos.
- Router amb connexió Ethernet, 3G, 4G.
- Estandards de red: IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE
802.3,IEEE 802.3u
- Certificat CE.
En conformitat a les normes:
- Compatibilitat electromagnètica (EMC) - emissions i immunitat: EN
62052-11
- Seguretat elèctrica: EN 61010-1, EN 50470-1 (MID)
- Precisió: EN 62053-21, EN 62053-23, EN 50470-3 (MID)
- Sortides de polsos: IEC 62053-31, DIN 43864
No inclou llicencia de software de gestió energetica.
Muntatge, connexionat de l'element, configuració i proves a camp.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
u Armari de distribució de superfície, amb porta cega, grau de protecció
IP55, aïllament classe II, 900x1380x260 mm, amb carril DIN, tancament
amb clau, acabat amb pintura epoxi, segons normativa IEC 62208, IEC
61439-2 i IEC 61439-1. Totalment muntat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
u Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 10
A, poder de tall 15 kA, corba C, model iC60H A9F89210 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 18x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
u Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 16
A, poder de tall 15 kA, corba C, model iC60H A9F89216 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 18x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
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En xifra

En lletra

(Euros)

(Euros)

420,69 QUATRE-CENTS VINT EUROS
AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

339,43 TRES-CENTS
TRENTA-NOU
EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS

32,84 TRENTA-DOS EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

33,43 TRENTA-TRES EUROS AMB
QUARANTA-TRES CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

2.3.10

2.3.11

2.3.12

2.4.1

2.4.2

2.4.3

Designació

u Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 6
A, poder de tall 15 kA, corba C, model iC60H A9F89206 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 18x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
u Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 mA, classe AC, model iID A9R81240 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió
mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
u Interruptor-seccionador, bipolar (1P+N), intensitat nominal 40 A, tensió
d'aïllament (Ui) 500 V, impuls de tensió màxim (Uimp) 6 kV, intensitat de
curtcircuit (Icw) 20 x In durant 1 s, model iSW-NA A9S70640
"SCHNEIDER ELECTRIC", vida útil en buit 20000 maniobres, vida útil en
càrrega 15000 maniobres, de 36x96x69 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm), amb possibilitat de disparament a
distància a través d'una bobina. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
2.4 DISTRIBUCIÓ BT
m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe
5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p
d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe
5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p
d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe
5 (-K) de 5G16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p
d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
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En xifra

En lletra

(Euros)

(Euros)

35,46 TRENTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA-SIS CÈNTIMS

178,61 CENT SETANTA-VUIT EUROS
AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS

42,03 QUARANTA-DOS EUROS AMB
TRES CÈNTIMS

1,73 U EURO AMB SETANTA-TRES
CÈNTIMS

1,42 U EURO AMB QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

11,93 ONZE EUROS AMB NORANTATRES CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.5.1

2.5.2

2.5.3

Designació
En xifra

En lletra

(Euros)

(Euros)

m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe
5 (-K) de 2x16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p
d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
m Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de tub de
PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Inclús accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
u Subministrament i instal·lació en superfície de caixa de derivació
estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre
amb cargols de/1 4 de tornada. Inclús reglets de connexió i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
2.5 ENLLUMENAT

6,25 SIS EUROS AMB VINT-I-CINC
CÈNTIMS

u Subministrament i instal·lació en superfície de caixa de derivació
estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre
amb cargols de/1 4 de tornada. Inclús reglets de connexió i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
u Subministrament i instal·lació en la superfície del sostre en garatge de
lluminària, de 1280x105x120 mm, per a 2 làmpades fluorescents TL de 36
W, amb cos de polièster reforçat amb fibra de vidre; reflector interior de
xapa d'acer, acabat termoesmaltat, de color blanc; difusor de policarbonat
transparent; balast electrònic; protecció IP65 i rendiment major del 69%.
Inclús làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
m Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de tub de
PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Inclús accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
3 EQUIPAMENT

6,72 SIS EUROS AMB SETANTADOS CÈNTIMS
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3,59 TRES
EUROS
AMB
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

6,72 SIS EUROS AMB SETANTADOS CÈNTIMS

73,68 SETANTA-TRES EUROS AMB
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

3,59 TRES
EUROS
AMB
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

3.1

Designació

u Subministrament i muntatge d'estació d'aparcament per a 2 bicicletes
elèctriques, d'acer, tipus "Smart-Rak" de Semab, o similar.
Característiques:
- Material: acer.
- Permet lligar la bicicleta a les rodes i quadre.
- Regata per introducció dels pedals de les bicicletes.
- L'accés a la càrrega de la bateria serà gestionada amb aplicació mòbil.
Inclou:
- 2 x base d'endoll monofàsic.
- 2 x Compartiment per guardar casc i/o seient.
- Pintat amb dues capes (imprimació epoxi i pintura de polièster
QUALICOAT- especial per a exteriors).
- Colors i disseny a decidir per la Direcció Facultativa.
- Muntatge, ancoratge i connexionat dels elements.
- Software de control i gestió (i possible cobrament a l'usuari final)
mitjançant una APP, durant un periode de 2 anys.
- Assistència tècnica per resolució d'incidències, durant un periode de 2
anys.
El Software ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents
funcions:
- Sistema de control d'accessos que permet l'accés només als usuaris
registrats.
- Gestionar usuaris, vehicles, targetes RFID i transaccions realitzades.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Disposar en temps real de connexió amb els carregadors per a detectar
errors o incidències i plantejar solucions. Mapa dinàmic amb indicadors
d’estat.
- Veure informació estadística de totes les operacions de gestió del
software: històric de transaccions, d’usuaris i de carregadors.
L'APP ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents funcions:
- Permetre l'accés a la terminal d'estacionament.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Permetre l'accés a l'estació de manteniment.
- Veure informació de l'estat dels punts de recàrrega.
L'assistència tècnica inclou:
- Telèfon de suport accessible 24hores/7díes a la setmana per resolució
en remot d’incidències i anàlisis de dades.
- Desplaçament inclòs per resolució d’incidències de mal funcionament de
l’equip degut a defectes de materials o instal·lacions durant el període de
garantia (2 anys des de la seva instal·lació). Les incidències es tractaran
en horari laboral (de 9:00h a 17:00h, de dilluns a divendres) i amb temps
de resolució màxim de cinc dies laborals.
No inclou:
- Les incidències degudes a accidents, ús negligent, reparació,
manipulació o modificació del producte per personal no autoritzat;
- Danys per descàrregues atmosfèriques, inundacions, incendis, plagues,
terratrèmols, accions de terceres parts o qualsevol altra raó diferent a les
condicions normals de funcionament de les estacions de recàrrega;
- Danys per sobretensions provinents del vehicle elèctric o de la xarxa
elèctrica;
- Peces fora del període de garantia.
Preu per estació.

Pàgina 77 de 186

En xifra
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1.149,12 MIL CENT QUARANTA-NOU
EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

3.2

Designació

u Subministrament i muntatge d'estació de manteniment d'auto-reparació
de bicicletes, tipus "bike tools" de Semab, o similar.
Característiques:
- Material: acer.
- Sujecció de la bicicleta mitjançant gantxos amb gomes que permeten
una còmoda i correcta manipulació de la bicicleta.
- Tancament i obertura accionat mitjançant software.
Inclou:
- Bomba d'aire per l'inflat de les rodes.
- Claus hexagonals tipus "allen" de 3, 4 i 5 mm.
- Clau anglesa (regulable).
- Alicates.
- Tornavís pla.
- Tornavís d'estrella.
- Joc de 2 palanques per al desmuntatge de cobertes.
- Sujecció de les eines amb cables d'acer ancorats a la base per evitar
furts i vandalisme.
- Pintat amb dues capes (imprimació epoxi i pintura de polièster
QUALICOAT- especial per a exteriors).
- Colors i disseny a decidir per la Direcció Facultativa.
- Muntatge, ancoratge i connexionat dels elements.
- Software de control i gestió (i possible cobrament a l'usuari final)
mitjançant una APP, durant un periode de 2 anys.
- Assistència tècnica per resolució d'incidències, durant un periode de 2
anys.
El Software ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents
funcions:
- Sistema de control d'accessos que permet l'accés només als usuaris
registrats.
- Gestionar usuaris, vehicles, targetes RFID i transaccions realitzades.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Disposar en temps real de connexió amb els carregadors per a detectar
errors o incidències i plantejar solucions. Mapa dinàmic amb indicadors
d’estat.
- Veure informació estadística de totes les operacions de gestió del
software: històric de transaccions, d’usuaris i de carregadors.
L'APP ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents funcions:
- Permetre l'accés a la terminal d'estacionament.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Permetre l'accés a l'estació de manteniment.
- Veure informació de l'estat dels punts de recàrrega.
L'assistència tècnica inclou:
- Telèfon de suport accessible 24hores/7díes a la setmana per resolució
en remot d’incidències i anàlisis de dades.
- Desplaçament inclòs per resolució d’incidències de mal funcionament de
l’equip degut a defectes de materials o instal·lacions durant el període de
garantia (2 anys des de la seva instal·lació). Les incidències es tractaran
en horari laboral (de 9:00h a 17:00h, de dilluns a divendres) i amb temps
de resolució màxim de cinc dies laborals.
No inclou:
- Les incidències degudes a accidents, ús negligent, reparació,
manipulació o modificació del producte per personal no autoritzat;
- Danys per descàrregues atmosfèriques, inundacions, incendis, plagues,
terratrèmols, accions de terceres parts o qualsevol altra raó diferent a les
condicions normals de funcionament de les estacions de recàrrega;
- Danys per sobretensions provinents del vehicle elèctric o de la xarxa
elèctrica;
- Peces fora del període de garantia.
Preu per estació.
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2.080,31 DOS MIL VUITANTA EUROS
AMB TRENTA-U CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

3.3

3.4

Designació

u Subministrament i muntatge de sistema d'aparcament de dues alçades
per a 2 bicicletes a portell ("tresbolillo"), d'acer, tipus "two levels" de
Semab, o similar.
Característiques:
- Material: acer.
- Amb mecanisme d'elevació pneumàtic del carril superior que permet
realitzar un menor esforç per aparcar la bicicleta.
- Amb sistema de bloqueig automàtic de les rodes.
- Sistema de tanca mitjançant moneda, clau o tarja (a decidir per la
Direcció Facultativa).
- Sistema amb un sol punt de gir (sense desplaçament horitzontal).
- Adaptable a tots els models de bicicletes.
Inclou:
- Pintat amb dues capes (imprimació epoxi i pintura de polièster
QUALICOAT- especial per a exteriors).
- Colors i disseny a decidir per la Direcció Facultativa.
- Muntatge, ancoratge i connexionat dels elements.
Preu per 2 ancoratges (2 bicicles per 2 alçades diferents).
u Subministrament i muntatge de sistema de videovigilància per a ús
exterior, control remot i visió nocturna.
- Imatges Full HD 1080p i monitor LCD de 10.1 "
- Alertes instantànies activades per moviment
- Enregistrament 24/7
- IP66 a prova d'aigua per a ús exterior / interior
Especificacions:
DVR (Digital Video Recorder):
- Pantalla LCD: 10.1 "
- Compressió de vídeo: H.264 +
- Entrada de vídeo IP: 4 canals sense fil
- Sortida d'àudio: suport
- Resolució màxima de gravació: fins 2MP (1920x1080)
- Resolució màxima de reproducció: fins 2MP (1920x1080)
- Canal de reproducció màx.: 4 canals
- Capacitat màxima de reproducció: 4 canals 1080p
- HDD: 1 interfície SATA
- Capacitat d'HDD: fins a 4 TB de capacitat (3.5 polzades)
- Interfície de xarxa: RJ45 x1 (10/100 M)
- Antena sense fils: incorporada (IEEE802.11b / g / n)
- USB: USB 2.0 x1
- Potència de funcionament: DC 12 V
- Consum d'energia: 20 W (amb HDD)
- Temperatura de treball: -10°C / +55°C
Càmera:
- Resolució de vídeo: 2MP (1920x1080)
- Sensor d'imatge: CMOS
- Compressió de vídeo: H.264 +
- Compressió d'àudio: G.711A
- Lent: 2.7-13.5 mm
- Quantitat de LED infrarojos: 3 peces Classe A LED de matriu
- Distància de visió nocturna: fins a 40 m
- Classificació a prova d'intempèrie: IP66
- Temperatura de funcionament: -10°C / +55°C
Inclou:
* 1x DVR (Digital Video Recorder)
* 2x càmeres
* 1x Adaptador de corrent per DVR
* 2x adaptadors de corrent per a càmeres
* 2x Antenes
* 1x Ratolí
* 1x cable Ethernet
* 1x CD
* 1x Manual d'usuari
* 1 cable d'extensió d'antena
Sistema totalment muntat, connexionat i provat.
4 SENYALITZACIÓ I PINTURA
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198,12 CENT NORANTA-VUIT EUROS
AMB DOTZE CÈNTIMS

832,12 VUIT-CENTS
TRENTA-DOS
EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

Designació
En xifra

En lletra

(Euros)

(Euros)

u Suport tubular d'acer galvanitzat de 60x3 mm, de 3.6 m, per a suport de
senyalització vertical de tràfic, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I.
Totalment muntat.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base
de formigó. Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, antilliscant, color a
decidir per la Direcció Facultativa, acabat setinat, textura llisa, la primera
mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o
sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà).
Aplicació manual de pintura plàstica per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial
transversal contínua, de 15 cm d'amplada.
Aplicació manual de pintura plàstica per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes
i simbols.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla.
Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.
m² Revestiment publicitari amb vinil de tall, sobre la superfície
regularitzada de paraments verticals exteriors.
Garantía d'abrasió solar mínima de 7 anys
Colors i disseny a decidir per la Direcció Facultativa.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a revestir. Replanteig de juntes,
forats i punts de trobada. Tall i preparació del revestiment. Aplicació de
l'adhesiu. Col·locació i fixació del revestiment. Neteja de l'adhesiu sobrant
i pas del corró d'aixafar juntes. Resolució del perímetre del revestiment.
Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de
2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 2 m².
m² Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a
escollir per la Direcció Facultativa, acabat mat, sobre suport de metall,
mitjançant l'aplicació de dues mans d'acabat amb pintura a base de
copolímers acrílics en dispersió aquosa i pigments, amb un espessor
mínim de pel·lícula seca de 50 microns per ma (rendiment: 0,25 l/m² cada
mà). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant rentat a alta pressió
amb aigua i una solució d'aigua i lleixiu al 10%, aclarit i assecat.
Inclou: Preparació i neteja del suport. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
u Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, rectangular, de 60x90 cm,
amb retroreflectància nivell 3 (H.I.).
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.
5 SEGURETAT I SALUT

132,03 CENT TRENTA-DOS EUROS
AMB TRES CÈNTIMS

Pa Partida per la Seguretat i Salut d'acord amb l'Estudi bàsic de Seguretat
i Salut que inclou aquest projecte executiu.

851,94 VUIT-CENTS
CINQUANTA-U
EUROS
AMB
NORANTAQUATRE CÈNTIMS

6 GESTIÓ DE RESIDUS
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24,62 VINT-I-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

36,48 TRENTA-SIS
EUROS
AMB
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

17,94 DISSET
EUROS
AMB
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

108,65 CENT
VUIT EUROS AMB
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
Import
Nº

6.1

6.2

7.1

Designació

u Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. Sense incloure servei d'entrega,
lloguer, recollida en obra del contenidor i transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.
u Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada.
7 LEGALITZACIÓ I TRÀMITS
u Projecte de legalització per a una nova instal·lació de BT de fins a 50
kW.
Inclou:
- Memòria tècnica descriptiva, càlculs justificatius i plànols per a legalitzar
la instal·lació realitzada,
- Visita d'inspecció per empresa certificadora,
- Pagament de taxes,
- Tramitació a indústria,
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En xifra

En lletra

(Euros)

(Euros)

41,41 QUARANTA-U EUROS
QUARANTA-U CÈNTIMS

AMB

83,92 VUITANTA-TRES EUROS AMB
NORANTA-DOS CÈNTIMS

1.485,94 MIL
QUATRE-CENTS
VUITANTA-CINC EUROS AMB
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

5.2.

QUADRE DE PREUS II

Pàgina 82 de 186

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

1

Designació

u de Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents,
en qualsevol zona de l'obra, de fins a 2 m de profunditat, realitzada
amb mitjans mecànics. Fins i tot reblert posterior, compactació i
reposició del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Excavació en successives capes horitzontals i extracció de terres.
Reblert de la cala. Compactació. Reposició del paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

96,97

Maquinària

4,39

3 % Costos indirectes

3,04
104,40

2

m³ de Excavació a cel obert sota rasant, en terreny de trànsit compacte,
de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans manuals, i carga
manual a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega manual a camió dels materials
excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir
la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Mà d'obra

62,29

Mitjans auxiliars

1,25

3 % Costos indirectes

1,91
65,45
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Quadre de preus nº 2
Import
Nº

3

Designació

u de Analitzador de xarxes monofàsic per a la supervisió, control i
gestió energètica de la instal·lació de Baixa Tensió SEGONS IEC 62053
muntatge en caril DIN, amb selector frontal i display LCD, compatible
amb protocols Modbus RS485, RJ45 I CL 0,5S. Compatible amb software de
gestió energetica.
Inclou:
- 1x Analitzador de xarxes tipus Sistema de control de màxima demanda.
- 1x Router amb connexió Ethernet, 3G, 4G.
- 3x Transformadors toroidals 250/5A.
- 1x Protecció magnatotérmica.
- Muntatge, configuració i connexió de l'element.
Característiques:
- Muntatge sobre carril DIN (35mm).
- Connexió directa fins a 65 A o a través de transformadors toroidals
d'intensitat.
- Selector frontal i display LCD,
- Transmissió de dades a través de comunicació Modbus RTU, M-Bus, Dupline
o Ethernet (Modbus TCP/IP).
- Lectura del valor d'energia instantani mitjançant comunicacions
mitjançant comunicacions Modbbus/RTU o mitjançant impulsos.
- Router amb connexió Ethernet, 3G, 4G.
- Estandards de red: IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE
802.3,IEEE 802.3u
- Certificat CE.
En conformitat a les normes:
- Compatibilitat electromagnètica (EMC) - emissions i immunitat: EN
62052-11
- Seguretat elèctrica: EN 61010-1, EN 50470-1 (MID)
- Precisió: EN 62053-21, EN 62053-23, EN 50470-3 (MID)
- Sortides de polsos: IEC 62053-31, DIN 43864
No inclou llicencia de software de gestió energetica.
Muntatge, connexionat de l'element, configuració i proves a camp.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

66,46
341,98

3 % Costos indirectes

12,25
420,69

4

m² de Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura
de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat
manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície
i posterior aplicació de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²); amb junts
de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant.
Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució
de juntes de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Aplicació del líquid
de guarit. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja
final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
Mà d'obra

5,96

Maquinària

1,09

Materials

14,81

Mitjans auxiliars

0,44

3 % Costos indirectes

0,67
22,97
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Quadre de preus nº 2
Import
Nº

5

Designació

m³ de Formigó HL-200/B/20, fabricat en central i abocament amb cubilot,
per a formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de
fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.
Mà d'obra
Materials

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

7,01
66,50

Mitjans auxiliars

1,47

3 % Costos indirectes

2,25
77,23

6

m³ de Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en
excavació prèvia, amb formigó HA-25/B/40/IIa fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres
elements,
filferro
de
lligar,
separadors
i
tubs
per
a
pas
d'instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors
i fixació de les armadures. Col·locació de tubs per a pas
d'instal·lacions. Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i
el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però
no inclou l'encofrat.
Mà d'obra
Materials

10,19
143,78

Mitjans auxiliars

3,08

3 % Costos indirectes

4,71
161,76

7

m² de Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà,
amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Mà d'obra

3,33

Maquinària

0,88

Mitjans auxiliars

0,08

3 % Costos indirectes

0,13
4,42
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Quadre de preus nº 2
Import
Nº

8

Designació

m² de Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15
cm de gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Mà d'obra

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

5,69

Maquinària

1,15

Mitjans auxiliars

0,14

3 % Costos indirectes

0,21
7,19

9

m de Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i
recuperació del 80% del material per a la seva posterior reutilització,
sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del
revers de les rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual
del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes
d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material
d'unió adherit a la seva superfície i al suport.
Mà d'obra

2,09

Mitjans auxiliars

0,04

3 % Costos indirectes

0,06
2,19

10

u de Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb
enrigidors i forat central bisellat, de 200x200 mm i espessor 10 mm, amb
4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre
i 40 cm de longitud total.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les
escapçadures, la preparació de vores, les platines, les peces especials
i els elements auxiliars de muntatge.
Mà d'obra

31,94

Maquinària

0,11

Materials

11,63

Mitjans auxiliars

0,87

3 % Costos indirectes

1,34
45,89
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Quadre de preus nº 2
Import
Nº

11

Designació

kg de Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en pilars formats per peces simples
de perfils buits acabats en calent de les sèries rodó, quadrat o
rectangular, acabat galvanitzat en calent, col·locat amb unions
cargolades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls,
les escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de
transició de pilar inferior a superior, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.
Mà d'obra

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

0,37

Materials

1,79

Mitjans auxiliars

0,04

3 % Costos indirectes

0,07
2,27

12

kg de Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en bigues formades por peces simples
de perfils buits acabats en calent de les sèries rodó, quadrat o
rectangular, acabat galvanitzat en calent, amb unions cargolades en obra,
a una altura de fins a 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls,
les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.
Mà d'obra

0,36

Materials

1,79

Mitjans auxiliars

0,04

3 % Costos indirectes

0,07
2,26

13

u de Subministrament de Conjunt de Seccionament i Protecció format
CS + CGP 250 A, homologat per Endesa.
Compost per:
- Caixa de seccionament CS400 / BUC i
- Caixa general de protecció 9-250 / BUC.
Inclou:
- Muntatge i connexionat dels elements.
Sense descomposició

per

3 % Costos indirectes

708,96
21,27
730,23

14

u de Subministrament i muntatge de Conjunt de Mesura tipus TMF-1 fins a
43,64 kW, homologat per Endesa
Inclou:
- Conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat
amb fibra de vidre de mides totals 540x810 mm.
- Base de fusibles i fusibles de 100 A.
- Equip de mesura.
- Muntatge i connexionat dels elements.
NO inclou:
- Interruptor General Automàtic.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

561,55
16,85
578,40
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Quadre de preus nº 2
Import
Nº

15

Designació

u de Subministrament i muntatge d'estació d'aparcament per a 2 bicicletes
elèctriques, d'acer, tipus "Smart-Rak" de Semab, o similar.
Característiques:
- Material: acer.
- Permet lligar la bicicleta a les rodes i quadre.
- Regata per introducció dels pedals de les bicicletes.
- L'accés a la càrrega de la bateria serà gestionada amb aplicació mòbil.
Inclou:
- 2 x base d'endoll monofàsic.
- 2 x Compartiment per guardar casc i/o seient.
- Pintat amb dues capes (imprimació epoxi i pintura de polièster
QUALICOAT- especial per a exteriors).
- Colors i disseny a decidir per la Direcció Facultativa.
- Muntatge, ancoratge i connexionat dels elements.
- Software de control i gestió (i possible cobrament a l'usuari final)
mitjançant una APP, durant un periode de 2 anys.
- Assistència tècnica per resolució d'incidències, durant un periode de
2 anys.
El Software ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents
funcions:
- Sistema de control d'accessos que permet l'accés només als usuaris
registrats.
- Gestionar usuaris, vehicles, targetes RFID i transaccions realitzades.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Disposar en temps real de connexió amb els carregadors per a detectar
errors o incidències i plantejar solucions. Mapa dinàmic amb indicadors
d’estat.
- Veure informació estadística de totes les operacions de gestió del
software: històric de transaccions, d’usuaris i de carregadors.
L'APP ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents funcions:
- Permetre l'accés a la terminal d'estacionament.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Permetre l'accés a l'estació de manteniment.
- Veure informació de l'estat dels punts de recàrrega.
L'assistència tècnica inclou:
- Telèfon de suport accessible 24hores/7díes a la setmana per resolució
en remot d’incidències i anàlisis de dades.
- Desplaçament inclòs per resolució d’incidències de mal funcionament de
l’equip degut a defectes de materials o instal·lacions durant el període
de garantia (2 anys des de la seva instal·lació). Les incidències es
tractaran en horari laboral (de 9:00h a 17:00h, de dilluns a divendres)
i amb temps de resolució màxim de cinc dies laborals.
No inclou:
- Les incidències degudes a accidents, ús negligent, reparació,
manipulació o modificació del producte per personal no autoritzat;
- Danys per descàrregues atmosfèriques, inundacions, incendis, plagues,
terratrèmols, accions de terceres parts o qualsevol altra raó diferent
a les condicions normals de funcionament de les estacions de recàrrega;
- Danys per sobretensions provinents del vehicle elèctric o de la xarxa
elèctrica;
- Peces fora del període de garantia.
Preu per estació.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

1.115,66
33,46
1.149,12
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Nº

16

Designació

u de Subministrament i muntatge de sistema d'aparcament de dues alçades
per a 2 bicicletes a portell ("tresbolillo"), d'acer, tipus "two levels"
de Semab, o similar.
Característiques:
- Material: acer.
- Amb mecanisme d'elevació pneumàtic del carril superior que permet
realitzar un menor esforç per aparcar la bicicleta.
- Amb sistema de bloqueig automàtic de les rodes.
- Sistema de tanca mitjançant moneda, clau o tarja (a decidir per la
Direcció Facultativa).
- Sistema amb un sol punt de gir (sense desplaçament horitzontal).
- Adaptable a tots els models de bicicletes.
Inclou:
- Pintat amb dues capes (imprimació epoxi i pintura de polièster
QUALICOAT- especial per a exteriors).
- Colors i disseny a decidir per la Direcció Facultativa.
- Muntatge, ancoratge i connexionat dels elements.
Preu per 2 ancoratges (2 bicicles per 2 alçades diferents).
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

192,35
5,77
198,12
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17

Designació

u de Subministrament i muntatge d'estació de manteniment d'autoreparació de bicicletes, tipus "bike tools" de Semab, o similar.
Característiques:
- Material: acer.
- Sujecció de la bicicleta mitjançant gantxos amb gomes que permeten una
còmoda i correcta manipulació de la bicicleta.
- Tancament i obertura accionat mitjançant software.
Inclou:
- Bomba d'aire per l'inflat de les rodes.
- Claus hexagonals tipus "allen" de 3, 4 i 5 mm.
- Clau anglesa (regulable).
- Alicates.
- Tornavís pla.
- Tornavís d'estrella.
- Joc de 2 palanques per al desmuntatge de cobertes.
- Sujecció de les eines amb cables d'acer ancorats a la base per evitar
furts i vandalisme.
- Pintat amb dues capes (imprimació epoxi i pintura de polièster
QUALICOAT- especial per a exteriors).
- Colors i disseny a decidir per la Direcció Facultativa.
- Muntatge, ancoratge i connexionat dels elements.
- Software de control i gestió (i possible cobrament a l'usuari final)
mitjançant una APP, durant un periode de 2 anys.
- Assistència tècnica per resolució d'incidències, durant un periode de
2 anys.
El Software ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents
funcions:
- Sistema de control d'accessos que permet l'accés només als usuaris
registrats.
- Gestionar usuaris, vehicles, targetes RFID i transaccions realitzades.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Disposar en temps real de connexió amb els carregadors per a detectar
errors o incidències i plantejar solucions. Mapa dinàmic amb indicadors
d’estat.
- Veure informació estadística de totes les operacions de gestió del
software: històric de transaccions, d’usuaris i de carregadors.
L'APP ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents funcions:
- Permetre l'accés a la terminal d'estacionament.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Permetre l'accés a l'estació de manteniment.
- Veure informació de l'estat dels punts de recàrrega.
L'assistència tècnica inclou:
- Telèfon de suport accessible 24hores/7díes a la setmana per resolució
en remot d’incidències i anàlisis de dades.
- Desplaçament inclòs per resolució d’incidències de mal funcionament de
l’equip degut a defectes de materials o instal·lacions durant el període
de garantia (2 anys des de la seva instal·lació). Les incidències es
tractaran en horari laboral (de 9:00h a 17:00h, de dilluns a divendres)
i amb temps de resolució màxim de cinc dies laborals.
No inclou:
- Les incidències degudes a accidents, ús negligent, reparació,
manipulació o modificació del producte per personal no autoritzat;
- Danys per descàrregues atmosfèriques, inundacions, incendis, plagues,
terratrèmols, accions de terceres parts o qualsevol altra raó diferent
a les condicions normals de funcionament de les estacions de recàrrega;
- Danys per sobretensions provinents del vehicle elèctric o de la xarxa
elèctrica;
- Peces fora del període de garantia.
Preu per estació.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

2.019,72
60,59
2.080,31

18

u de Suport tubular d'acer galvanitzat de 60x3 mm, de 3.6 m, per a suport
de senyalització vertical de tràfic, fixat a una base de formigó HM20/P/20/I. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la
base de formigó. Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
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Materials

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

102,43

3 % Costos indirectes

3,85
132,03

19

u de Fonament per armari d'acer tipus Monolit TMF-1, de 600x600x500 mm,
amb 2 tubs de 160 mm, 4 tubs corrugats de polietilè de 90 mm i pica de
terra.
Inclou: Replanteig, excavació amb mitjans manuals, formació del fonament
fabricat amb formigó en massa HM-25/B/20/IIA, execució de forats per a
connexionat de tubs, connexionat dels tubs de la instal·lació, inclou
la gestió dels residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.
Mà d'obra
Maquinària

101,94
8,98

Materials

132,22

3 % Costos indirectes

7,29
250,43

20

u de Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³,
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida
en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada.
Maquinària

79,88

Mitjans auxiliars

1,60

3 % Costos indirectes

2,44
83,92

21

u de Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. Sense incloure servei
d'entrega, lloguer, recollida en obra del contenidor i transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.
Maquinària

39,41

Mitjans auxiliars

0,79

3 % Costos indirectes

1,21
41,41

22

m de Cable rígid S/STP no propagador de la flama de 4 parells trenats
de coure, categoria 6a, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNEEN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina
exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius, segons EN 50288-6-1.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

0,28
1,11
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Nº

Designació

3 % Costos indirectes

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

0,04
1,43

23

u de Switch industrial, muntatge sobre carril DIN, de 10 ports (8 Gigabit
PoE+ i 2 SFP), amb connectors femella tipus RJ-45 de 8 contactes, apte
per a condicions extremes i capacitat de commutació de 20 Gbps.
Caracterísitiques tècniques:
- 8 ports Gigabit PoE+.
- 2 ports Gigabit RJ-45 / SFP compartits.
- Potència PoE total disponible de 240 W.
- Capacitat de commutació de 20 Gbps.
- Switch de metall reforçat amb classificació IP30.
- Conté materials de muntatge en carril DIN i en paret.
- Interval de temperatures de funcionament de -40 a 75 °C (-40 a 167 °
F).
- Entrades de corrent duals redundants amb protecció contra sobrecàrrega.
- Alarma activada per deficiències en el subministrament elèctric.
- Alimentació en 230V o amb font d'alimentació.
- Garantia il·limitada.
Inclou: Connexió i comprovació del seu correcte funcionament.
NO inclou: Font d'alimentació
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

9,07
151,97

3 % Costos indirectes

4,83
165,87

24

m de Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe
5 (-K) de 5G16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R)
i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot
p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra

2,01

Materials

9,34

Mitjans auxiliars

0,23

3 % Costos indirectes

0,35
11,93

25

m de Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe
5 (-K) de 2x16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R)
i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot
p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra

2,03

Materials

3,92

Mitjans auxiliars

0,12

3 % Costos indirectes

0,18
6,25
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Designació

m de Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe
5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R)
i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot
p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

0,59

Materials

1,06

Mitjans auxiliars

0,03

3 % Costos indirectes

0,05
1,73

27

m de Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe
5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R)
i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot
p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra

0,59

Materials

0,76

Mitjans auxiliars

0,03

3 % Costos indirectes

0,04
1,42

28

u de Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko,
estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma bàsica, intensitat
assignada 20 A, tensió assignada 250 V, amb tapa i caixa amb tapa, de
color gris, instal·lada en superfície. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Connexionat i muntatge de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

2,56
10,55

Mitjans auxiliars

0,26

3 % Costos indirectes

0,40
13,77

29

m de Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub
corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior
llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra
de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada. Inclús cinta de senyalització.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub.
Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució
del reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el reblert principal.
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(Euros)

Mà d'obra

2,74

Maquinària

0,30

Materials

4,50

3 % Costos indirectes

0,23
7,77

30

m de Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització
de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Inclús
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra

2,12

Materials

1,30

Mitjans auxiliars

0,07

3 % Costos indirectes

0,10
3,59

31

u de Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud,
clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una
arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa
abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i
additius per a disminuir la resistivitat del terreny.
Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de
registre. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Conexió a la
xarxa de terra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé
del extradós.
Mà d'obra
Materials

9,98
113,62

Mitjans auxiliars

2,47

3 % Costos indirectes

3,78
129,85

32

m de Subministrament i instal·lació de conductor de terra format per
cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció. També p/p d'unions
realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió.
Completament muntat, amb connexions establertes i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de terra.
Connexionat del conductor de terra mitjançant borns d'unió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra

2,53

Materials

2,54

3 % Costos indirectes

0,15
5,22

33

u de Interruptor-seccionador, bipolar (1P+N), intensitat nominal 40 A,
tensió d'aïllament (Ui) 500 V, impuls de tensió màxim (Uimp) 6 kV,
intensitat de curtcircuit (Icw) 20 x In durant 1 s, model iSW-NA A9S70640
"SCHNEIDER ELECTRIC", vida útil en buit 20000 maniobres, vida útil en
càrrega 15000 maniobres, de 36x96x69 mm, grau de protecció IP20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm), amb possibilitat de disparament a distància a
través d'una bobina. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
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37,53

Mitjans auxiliars

0,80

3 % Costos indirectes

1,22
42,03

34

u de Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 63 A, poder de tall 15 kA, corba C, model iC60H A9F89463
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

4,32
137,23

Mitjans auxiliars

2,83

3 % Costos indirectes

4,33
148,71

35

u de Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat
nominal 40 A, poder de tall 15 kA, corba C, model iC60H A9F89240
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 18x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

2,85
43,64

Mitjans auxiliars

0,93

3 % Costos indirectes

1,42
48,84

36

u de Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat
nominal 6 A, poder de tall 15 kA, corba C, model iC60H A9F89206 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 18x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

2,46
31,29

Mitjans auxiliars

0,68

3 % Costos indirectes

1,03
35,46

37

u de Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat
nominal 10 A, poder de tall 15 kA, corba C, model iC60H A9F89210
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 18x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

2,63
28,62

Mitjans auxiliars

0,63

3 % Costos indirectes

0,96
32,84
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u de Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat
nominal 16 A, poder de tall 15 kA, corba C, model iC60H A9F89216
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 18x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

2,58
29,24

Mitjans auxiliars

0,64

3 % Costos indirectes

0,97
33,43

39

u de Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat
nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, classe AC, model iID A9R81240
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

5,36
164,65

Mitjans auxiliars

3,40

3 % Costos indirectes

5,20
178,61

40

u de Protector contra sobretensions permanents, unipolar (1P), tensió de
disparament 255 V, per unir mecànicament a interruptors de les sèries
iDPN, C120 i C60H-DC, model MSU A9N26971 "SCHNEIDER ELECTRIC", o similar,
de 18x82,5x68 mm, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

2,60
33,99

3 % Costos indirectes

1,10
37,69

41

u de Protector contra sobretensions transitòries, tipus 2 (ona 8/20 µs),
amb cartutx extraïble, tetrapolar (3P+N), nivell de protecció 1,4 kV,
intensitat màxima de descàrrega 40 kA, model iPRD A9L40601 "SCHNEIDER
ELECTRIC", o similar, amb contacte de senyalització, de 72x81x69 mm,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

4,62
138,53

3 % Costos indirectes

4,29
147,44

42

u de Interruptor crepuscular, amb cèl·lula fotoelèctrica. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
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Total

(Euros)

(Euros)

Mà d'obra

2,68

Materials

67,12

Mitjans auxiliars

1,40

3 % Costos indirectes

2,14
73,34

43

u de Interruptor horari programable, modular. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

2,48
56,59

Mitjans auxiliars

1,18

3 % Costos indirectes

1,81
62,06

44

u de Armari de distribució de superfície, amb porta cega, grau de
protecció IP55, aïllament classe II, 900x1380x260 mm, amb carril DIN,
tancament amb clau, acabat amb pintura epoxi, segons normativa IEC 62208,
IEC 61439-2 i IEC 61439-1. Totalment muntat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

17,72
311,82

3 % Costos indirectes

9,89
339,43

45

u de Subministrament i instal·lació en la superfície del sostre en
garatge de lluminària, de 1280x105x120 mm, per a 2 làmpades fluorescents
TL de 36 W, amb cos de polièster reforçat amb fibra de vidre; reflector
interior de xapa d'acer, acabat termoesmaltat, de color blanc; difusor
de policarbonat transparent; balast electrònic; protecció IP65 i
rendiment major del 69%. Inclús làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

12,92
57,21

Mitjans auxiliars

1,40

3 % Costos indirectes

2,15
73,68

46

u de Subministrament i instal·lació en superfície de caixa de derivació
estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre
amb cargols de/1 4 de tornada. Inclús reglets de connexió i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra

3,67

Materials

2,72

Mitjans auxiliars

0,13

3 % Costos indirectes

0,20
6,72
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47

Designació

m de Baixant exterior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada
per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió
enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

3,38
11,65

Mitjans auxiliars

0,30

3 % Costos indirectes

0,46
15,79

48

m de Canaló circular d'acer galvanitzat, de desenvolupament 333 mm, per
a recollida d'aigües, format per peces preformades, fixades amb suports
galvanitzats col·locats cada 50 cm, amb una pendent mínima del 0,5%.
Inclús suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió
a baixants i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels
elements de subjecció. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

10,18
10,38

Mitjans auxiliars

0,41

3 % Costos indirectes

0,63
21,60

49

u de Projecte de legalització per a una nova instal·lació de BT de fins
a 50 kW.
Inclou:
- Memòria tècnica descriptiva, càlculs justificatius i plànols per a
legalitzar la instal·lació realitzada,
- Visita d'inspecció per empresa certificadora,
- Pagament de taxes,
- Tramitació a indústria,
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

1.442,66
43,28
1.485,94
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50

Designació

u de Armari d'acer tipus Monolit 2 BCN CVE d'Arelsa o similar, amb doble
espai per instal·lació d'enllaç tipus TMF-1 (fins a 43 kW) i QGBT.
Inclou:
- Mòduls per incorporar una escomesa del tipus TMF1 fins a 100A segons
normes d'Endesa Distribución.
- Caixa de seccionament acceptada segons instrucció de Endesa Distribució
6704985 GE CNL00600.
- Enllumenat interior.
- Espai per col·locació del QGBT.
- Muntatge i connexionat dels l'elements.
Caracteristiques:
- Armari de planxa d’acer inoxidable segons norma AISI-304 de 2mm. de
gruix.
- Panys de triple acció amb empunyadura antivandàlica ocultable i suport
per a introduir-hi un candau.
- Claus tipus JIS 20 per a tots els mòduls.
- Portes plegades sobre el seu perímetre per a major rigidesa, amb
espàrrecs roscats M4 per a connexions del conductor de terra.
- Pintura Antigraffiti amb capa d'imprimació i esmalt sintètic.
- Sostre aboca aigües.
- Dimensions mínimes 1730x520x520 mm.
Fabricació d'acord amb:
- Normes europees amb marcat CE.
- Normes ISO 9001:2008.
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió (Reial Decret 842/2002).
- Normes específiques de Catalunya i Municipals.
- Normes particulars de la companyia elèctrica Endesa Distribución.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

162,46
3.533,37

3 % Costos indirectes

110,87
3.806,70

51

Pa de Partida per la Seguretat i Salut d'acord amb l'Estudi bàsic de
Seguretat i Salut que inclou aquest projecte executiu.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

827,12
24,82
851,94
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52

Designació

Pa de Partida pel transport, muntatge, accessoris d'estructura
metàl·lica i porta d'accés.
Inclou:
- Transport i descàrrega de materials.
- Unions, perfileria, tornilleria, accessoris i petit material.
- Porta d'accés (inclosos bisagres, marcs i accessoris).
- Senyalització interior: informació d'ús, cartells de sortida,
- Pany d'obertura de porta compatible amb software de gestió
- Obertura de porta mitjançant aplicació mòbil.
- Muntatge i comprovació de tots els elements.
- Software de control i gestió (i possible cobrament a l'usuari final)
mitjançant una APP, durant un periode de 2 anys.
- Assistència tècnica per resolució d'incidències, durant un periode de
2 anys.
El Software ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents
funcions:
- Sistema de control d'accessos que permet l'accés només als usuaris
registrats.
- Gestionar usuaris, vehicles, targetes RFID i transaccions realitzades.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Disposar en temps real de connexió amb els carregadors per a detectar
errors o incidències i plantejar solucions. Mapa dinàmic amb indicadors
d’estat.
- Veure informació estadística de totes les operacions de gestió del
software: històric de transaccions, d’usuaris i de carregadors.
L'APP ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents funcions:
- Permetre l'accés a la terminal d'estacionament.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Permetre l'accés a l'estació de manteniment.
- Veure informació de l'estat dels punts de recàrrega.
L'assistència tècnica inclou:
- Telèfon de suport accessible 24hores/7díes a la setmana per resolució
en remot d’incidències i anàlisis de dades.
- Desplaçament inclòs per resolució d’incidències de mal funcionament de
l’equip degut a defectes de materials o instal·lacions durant el període
de garantia (2 anys des de la seva instal·lació). Les incidències es
tractaran en horari laboral (de 9:00h a 17:00h, de dilluns a divendres)
i amb temps de resolució màxim de cinc dies laborals.
No inclou:
- Les incidències degudes a accidents, ús negligent, reparació,
manipulació o modificació del producte per personal no autoritzat;
- Danys per descàrregues atmosfèriques, inundacions, incendis, plagues,
terratrèmols, accions de terceres parts o qualsevol altra raó diferent
a les condicions normals de funcionament de les estacions de recàrrega;
- Danys per sobretensions provinents del vehicle elèctric o de la xarxa
elèctrica;
- Peces fora del període de garantia.
Sense descomposició
3 % Costos indirectes

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

1.057,95
31,74
1.089,69

53

m² de Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, antilliscant,
color a decidir per la Direcció Facultativa, acabat setinat, textura
llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb
un 5% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà).
Aplicació manual de pintura plàstica per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial
transversal contínua, de 15 cm d'amplada.
Aplicació manual de pintura plàstica per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marcat de
fletxes i simbols.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla.
Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra

15,06

Materials

8,84

3 % Costos indirectes

0,72
24,62
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54

Designació

m² de Cobertura de xapa perfilada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,8
mm d'espessor, amb nervis d'entre 40 i 50 mm d'altura de cresta, a una
separació d'entre 250 i 270 mm, col·locada amb un cavalcament de la xapa
superior de 200 mm i un cavalcament lateral d'un trapezi i fixada
mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb
una pendent major del 5%. Inclús accessoris de fixació de les xapes.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig de les xapes per
faldó. Tall, preparació i col·locació de les xapes. Fixació mecànica de
les xapes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport
ni els punts singulars i les peces especials de la cobertura.
Mà d'obra
Materials

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

11,15
13,92

Mitjans auxiliars

0,50

3 % Costos indirectes

0,77
26,34

55

m de Rasa per a 2 circuits de Baixa Tensió acabat en paviment de lloseta
de formigó per a ús exterior.
Inclou tall amb màquina, excavació, tub corvable, cinta de senyalització,
reblert amb sorra, formigó, tancament i acabat en paviment de lloseta
de formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Mà d'obra

42,39

Maquinària

7,20

Materials

14,50

3 % Costos indirectes

1,92
66,01

56

m de Rasa per a 2 circuits de Baixa Tensió acabat en paviment de lloseta
de formigó per a ús exterior.
Inclou tall amb màquina, excavació, tub PVC, cinta de senyalització,
reblert amb sorra, formigó, tancament i acabat en paviment de lloseta
de formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Mà d'obra

45,81

Maquinària

7,20

Materials

14,50

3 % Costos indirectes

2,03
69,54

57

m de Rasa per a 2 circuits de Baixa Tensió acabat en paviment de asfalt
per a ús exterior.
Inclou tall amb màquina, excavació, tub corvable, cinta de senyalització,
reblert amb sorra, formigó, tancament i acabat en asfalt.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Mà d'obra

Pàgina 101 de 186

50,43

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Maquinària

11,01

Materials

19,16

3 % Costos indirectes

2,42
83,02

58

m de Rasa per a 1 circuit d'evacuació d'aigües pluvials, acabat en
paviment de lloseta de formigó per a ús exterior. Inclou tall amb
màquina, excavació, tub PVC, cinta de senyalització, reblert amb sorra
i formació de pendents, formigó, tancament i acabat en asfalt.
Inclou tall amb màquina, excavació, tub PVC, cinta de senyalització,
reblert amb sorra, formigó, tancament i acabat en ptancament i acabat
asfalt.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Mà d'obra

64,88

Maquinària

7,20

Materials

14,50

3 % Costos indirectes

2,60
89,18

59

m² de Revestiment de paraments interiors amb planxa perforada d'acer
inoxidable AISI 304, de 0,6 mm d'espessor, acabat mat, tallada a mida,
fixada amb cargols d'acer galvanitzat a una estructura metàl·lica de
perfils de planxa d'acer galvanitzat, de 85 mm d'amplada, ancorada al
parament vertical cada 600 mm, amb ancoratges mecànics amb tac de niló
i cargol d'acer galvanitzat, de cap aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a revestir. Replanteig de
juntes, forats i punts de trobada. Replanteig dels perfils sobre el
parament. Fixació dels perfils sobre el parament. Tall i preparació del
revestiment. Col·locació i fixació del revestiment. Resolució del
perímetre del revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 2 m².
Mà d'obra
Materials

11,82
15,34

Mitjans auxiliars

0,54

3 % Costos indirectes

0,83
28,53

60

m² de Revestiment publicitari amb vinil de tall, sobre la superfície
regularitzada de paraments verticals exteriors.
Garantía d'abrasió solar mínima de 7 anys
Colors i disseny a decidir per la Direcció Facultativa.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a revestir. Replanteig de
juntes, forats i punts de trobada. Tall i preparació del revestiment.
Aplicació de l'adhesiu. Col·locació i fixació del revestiment. Neteja de
l'adhesiu sobrant i pas del corró d'aixafar juntes. Resolució del
perímetre del revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 2 m².
Mà d'obra
Materials

14,92
19,81

Mitjans auxiliars

0,69

3 % Costos indirectes

1,06
36,48

61

Pa de Partida per la reposició de paviment asfàltic i reparacions de
zones afectades.
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Sense descomposició

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

480,89

3 % Costos indirectes

14,42
495,31

62

m² de Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color
a escollir per la Direcció Facultativa, acabat mat, sobre suport de
metall, mitjançant l'aplicació de dues mans d'acabat amb pintura a base
de copolímers acrílics en dispersió aquosa i pigments, amb un espessor
mínim de pel·lícula seca de 50 microns per ma (rendiment: 0,25 l/m² cada
mà). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant rentat a alta pressió
amb aigua i una solució d'aigua i lleixiu al 10%, aclarit i assecat.
Inclou: Preparació i neteja del suport. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Mà d'obra

6,65

Maquinària

1,04

Materials

9,39

Mitjans auxiliars

0,34

3 % Costos indirectes

0,52
17,94

63

u de Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, rectangular, de 60x90
cm, amb retroreflectància nivell 3 (H.I.).
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

11,44
94,05

3 % Costos indirectes

3,16
108,65

64

u de Formació de pericó de pas soterrada, de formigó en massa "in situ"
HM-30/B/20/I+Qb, de dimensions interiors 40x40x50 cm, sobre solera de
formigó en massa de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%,
amb el mateix tipus de formigó, tancat superiorment amb marc i tapa de
ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124; prèvia excavació amb mitjans
manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclús
motlle reutilitzable de xapa metàl·lica amortitzable en 20 usos i
col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa
de registre, per a trobades.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó
en formació de solera. Col·locació del motlle reutilitzable. Abocament
i compactació del formigó en formació de l'arqueta. Retirada del motlle.
Connexionat dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a
formació de pendents. Col·locació del col·lector de connexió de PVC en
el fons del pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de
l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

64,93
122,59

Mitjans auxiliars

3,75

3 % Costos indirectes

5,74
197,01
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m de Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC
llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre
exterior i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec
dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació
dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Mà d'obra

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

4,61

Maquinària

1,72

Materials

5,77

Mitjans auxiliars

0,24

3 % Costos indirectes

0,37
12,71

66

u de Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons,
registrable, de 40x40x50 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades
per a l'entrada de tubs, amb pica de terra. Inclou tapa de fundició
classe B125 (capaç de suportar una càrrega de 12,5 T), de 40x40 cm, per
a pericó de connexió elèctrica; prèvia excavació amb mitjans mecànics i
posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals, eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació, col·locació de l'arqueta
prefabricada, execució de forats per a connexionat de tubs, connexionat
dels tubs al pericó. Clavat de la pica. Connexió de l'elèctrode amb la
línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i
comprovació. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de
l'extradós.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Maquinària

22,28
1,05

Materials

187,30

3 % Costos indirectes

6,32
216,95
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Quadre de preus nº 2
Import
Nº

67

Designació

m de Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
de vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe
resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S
(R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340,
col·locades sobre base de formigó no estructural (HNE-20/P/20) de gruix
uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament
des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada
màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o
contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la
calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en
el cas de paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó
en llit de suport. Col·locació, rebut i anivellació de les peces,
incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de
ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

11,58

Materials

9,79

Mitjans auxiliars

0,43

3 % Costos indirectes

0,65
22,45

68

u de Subministrament i muntatge de sistema de videovigilància per a ús
exterior, control remot i visió nocturna.
- Imatges Full HD 1080p i monitor LCD de 10.1 "
- Alertes instantànies activades per moviment
- Enregistrament 24/7
- IP66 a prova d'aigua per a ús exterior / interior
Especificacions:
DVR (Digital Video Recorder):
- Pantalla LCD: 10.1 "
- Compressió de vídeo: H.264 +
- Entrada de vídeo IP: 4 canals sense fil
- Sortida d'àudio: suport
- Resolució màxima de gravació: fins 2MP (1920x1080)
- Resolució màxima de reproducció: fins 2MP (1920x1080)
- Canal de reproducció màx.: 4 canals
- Capacitat màxima de reproducció: 4 canals 1080p
- HDD: 1 interfície SATA
- Capacitat d'HDD: fins a 4 TB de capacitat (3.5 polzades)
- Interfície de xarxa: RJ45 x1 (10/100 M)
- Antena sense fils: incorporada (IEEE802.11b / g / n)
- USB: USB 2.0 x1
- Potència de funcionament: DC 12 V
- Consum d'energia: 20 W (amb HDD)
- Temperatura de treball: -10°C / +55°C
Càmera:
- Resolució de vídeo: 2MP (1920x1080)
- Sensor d'imatge: CMOS
- Compressió de vídeo: H.264 +
- Compressió d'àudio: G.711A
- Lent: 2.7-13.5 mm
- Quantitat de LED infrarojos: 3 peces Classe A LED de matriu
- Distància de visió nocturna: fins a 40 m
- Classificació a prova d'intempèrie: IP66
- Temperatura de funcionament: -10°C / +55°C
Inclou:
* 1x DVR (Digital Video Recorder)
* 2x càmeres
* 1x Adaptador de corrent per DVR
* 2x adaptadors de corrent per a càmeres
* 2x Antenes
* 1x Ratolí
* 1x cable Ethernet
* 1x CD
* 1x Manual d'usuari
* 1 cable d'extensió d'antena
Sistema totalment muntat, connexionat i provat.
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Import
Nº

Designació

Sense descomposició

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

807,89

3 % Costos indirectes

24,23
832,12
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Pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL
Nº
U
Descripció

Amidament

1.1.- RASES I BASAMENTS
1.1.1
U
Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra, de fins
a 2 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics. Fins i tot reblert posterior, compactació i
reposició del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en successives
capes horitzontals i extracció de terres. Reblert de la cala. Compactació. Reposició del paviment
existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total u ......:
1.1.2

M

Uts.
Zona imbornal

Llargada

Amplada

Alçada

2,000

Parcial
2,000

2,000

Total m ......:

2,000

U

Fonament per armari d'acer tipus Monolit TMF-1, de 600x600x500 mm, amb 2 tubs de 160 mm, 4
tubs corrugats de polietilè de 90 mm i pica de terra.
Inclou: Replanteig, excavació amb mitjans manuals, formació del fonament fabricat amb formigó
en massa HM-25/B/20/IIA, execució de forats per a connexionat de tubs, connexionat dels tubs
de la instal·lació, inclou la gestió dels residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

1.1.4

M

Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbable, subministrat en rotllo,
de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de
diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre
de la generatriu superior de la canonada. Inclús cinta de senyalització.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació
de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.

Total u ......:

QGBT - SUBQUADRE ESTACIÓ
VMP

M

Uts.

Llargada

2

10,000

Subtotal

2,000

1.1.3

1.1.5

2,000

Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i recuperació del 80% del material
per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec
dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec
de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva
superfície i al suport.

Amplada

Alçada

Parcial

1,000

Subtotal

20,000
20,000

20,000

Total m ......:

20,000

Rasa per a 2 circuits de Baixa Tensió acabat en paviment de lloseta de formigó per a ús exterior.
Inclou tall amb màquina, excavació, tub corvable, cinta de senyalització, reblert amb sorra,
formigó, tancament i acabat en paviment de lloseta de formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Uts.

Llargada

Rasa per circuits BT - horitzontal

1

4,000

Amplada

Alçada

Parcial
4,000

Rasa per circuits BT - vertical

2

1,000

2,000
6,000
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Subtotal

6,000

Pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL
Nº
U
Descripció

Amidament
Total m ......:

1.1.6

M

Rasa per 1 Circuit EA - inclinada

1.1.7

M

M

1.1.10

Pa
U

Llargada

1

6,000

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

6,000
6,000

6,000

Total m ......:

6,000

Uts.

Llargada

1

2,000

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

2,000
2,000

2,000

Total m ......:

2,000

Rasa per a 1 circuit d'evacuació d'aigües pluvials, acabat en paviment de lloseta de formigó per
a ús exterior. Inclou tall amb màquina, excavació, tub PVC, cinta de senyalització, reblert amb
sorra i formació de pendents, formigó, tancament i acabat en asfalt.
Inclou tall amb màquina, excavació, tub PVC, cinta de senyalització, reblert amb sorra, formigó,
tancament i acabat en ptancament i acabat asfalt.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.

Rasa per 1 Circuit EA - inclinada

1.1.9

Uts.

Rasa per a 2 circuits de Baixa Tensió acabat en paviment de asfalt per a ús exterior.
Inclou tall amb màquina, excavació, tub corvable, cinta de senyalització, reblert amb sorra,
formigó, tancament i acabat en asfalt.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.

Rasa per circuits BT - vertical

1.1.8

6,000

Rasa per a 2 circuits de Baixa Tensió acabat en paviment de lloseta de formigó per a ús exterior.
Inclou tall amb màquina, excavació, tub PVC, cinta de senyalització, reblert amb sorra, formigó,
tancament i acabat en paviment de lloseta de formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.

Uts.

Llargada

1

3,000

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

3,000
3,000

3,000

Total m ......:

3,000

Total Pa ......:

1,000

Partida per la reposició de paviment asfàltic i reparacions de zones afectades.
Formació de pericó de pas soterrada, de formigó en massa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de
dimensions interiors 40x40x50 cm, sobre solera de formigó en massa de 15 cm d'espessor,
formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, tancat superiorment amb
marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124; prèvia excavació amb mitjans
manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclús motlle reutilitzable de
xapa metàl·lica amortitzable en 20 usos i col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una
sortida, amb tapa de registre, per a trobades.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del motlle
reutilitzable. Abocament i compactació del formigó en formació de l'arqueta. Retirada del motlle.
Connexionat dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents.
Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Col·locació de la tapa i els
accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total u ......:
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1,000

Pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL
Nº
U
Descripció
1.1.11

M

Amidament

Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent mínima del
0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre
de la generatriu superior. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra
en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat
i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió,
incloent els trams ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Uts.

Baixant - Imbornal

Llargada

Amplada

Alçada

8,000

Parcial
8,000

8,000

Total m ......:

8,000

1.1.12

U

Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 40x40x50 cm de
mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, amb pica de terra. Inclou tapa
de fundició classe B125 (capaç de suportar una càrrega de 12,5 T), de 40x40 cm, per a pericó de
connexió elèctrica; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós
amb material granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals, eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació, col·locació de l'arqueta prefabricada, execució de forats per a connexionat de tubs,
connexionat dels tubs al pericó. Clavat de la pica. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç.
Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i comprovació. Col·locació de la tapa i els
accessoris. Reblert de l'extradós.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1.1.13

M

Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 (20x14)
cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe
resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340,
col·locades sobre base de formigó no estructural (HNE-20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10
cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat amb acabat
reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb
morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera,
del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de
paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport.
Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts
amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total u ......:

Zona imbornal

Uts.

Llargada

1

2,000

Subtotal

8,000

Amplada

Alçada

Parcial

1,000

Subtotal

2,000
2,000

2,000

Total m ......:

2,000

1.2.- FONAMENTS
1.2.1
U
Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny,
connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30
cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per
a disminuir la resistivitat del terreny.
Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de l'elèctrode
amb la línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Uts.
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Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
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Subtotal

Pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL
Nº
U
Descripció

Amidament

Pilars

8

8,000

Pericó

1

1,000

Instal·lació enllaç

1

1.2.2

M

1,000
10,000

10,000

Total u ......:

10,000

Subministrament i instal·lació de conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de
35 mm² de secció. També p/p d'unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns
d'unió. Completament muntat, amb connexions establertes i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de terra. Connexionat del conductor de
terra mitjançant borns d'unió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Zona rasa

Uts.

Llargada

1

10,000

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Amplada

Alçada

10,000

10,000

Parcial

Subtotal

Zona sabata correguda

2

6,400

12,800

Zona sabata correguda

2

10,400

20,800

Zona accés

1

6,400

1.2.3

M²

6,400
40,000

40,000

50,000

50,000

Total m ......:

50,000

Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Uts.

Llargada

Amplada

Zona sabata correguda

2

6,400

0,400

5,120

Zona sabata correguda

2

10,400

0,400

8,320

Zona accés

1

6,400

0,400

1.2.4

M²

Subtotal

10,000

Alçada

Parcial

Subtotal

2,560
16,000

16,000

Total m² ......:

16,000

Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Uts.

Llargada

Amplada

Zona sabata correguda

2

6,400

0,400

Zona sabata correguda

2

10,400

0,400

8,320

Zona solera de formigó

1

10,000

6,000

60,000
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Alçada

Parcial

Subtotal

5,120

73,440

73,440

Total m² ......:

73,440

Pàgina 111

Pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL
Nº
U
Descripció
1.2.5

M³

Amidament

Excavació a cel obert sota rasant, en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans manuals, i carga manual a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Situació dels punts
topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega manual
a camió dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Zona sabata correguda

2

6,400

0,400

0,100

0,512

Zona sabata correguda

2

10,400

0,400

0,100

0,832

Zona solera de formigó

1

10,000

6,000

0,100

6,000

1.2.6

M³

7,344

7,344

Total m³ ......:

7,344

Formigó HL-200/B/20, fabricat en central i abocament amb cubilot, per a formació de capa de
formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Zona sabata correguda

2

6,400

0,400

0,100

0,512

Zona sabata correguda

2

10,400

0,400

0,100

0,832

Zona accés

1

6,400

0,400

1.2.7

U

3,904

3,904

Total m³ ......:

3,904

Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat central
bisellat, de 200x200 mm i espessor 10 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080
B 500 S de 12 mm de diàmetre i 40 cm de longitud total.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de vores,
les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

7

7,000

Pilars Eix 2

3

3,000

Pilars Eix 3

1

1,000

Pilars Eix 4

3

3,000

Pilars Eix 5

7

M³

Subtotal

2,560

Pilars Eix 1

1.2.8

Subtotal

7,000
21,000

21,000

Total u ......:

21,000

Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb
formigó HA-25/B/40/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quantia aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres
elements, filferro de lligar, separadors i tubs per a pas d'instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin
en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Col·locació de tubs per a
pas d'instal·lacions. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de
fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra,
però no inclou l'encofrat.
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Subtotal
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Pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL
Nº
U
Descripció

Amidament
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Zona sabata correguda

2

6,400

0,400

0,400

2,048

Zona sabata correguda

2

10,400

0,400

0,400

3,328

Zona accés

1

6,400

0,400

0,400

1,024

1.2.9

M²

Subtotal

6,400

6,400

Total m³ ......:

6,400

Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNEEN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat
manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície i posterior aplicació de
líquid de curat incolor, (0,15 l/m²); amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb
disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de
juntes de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.
Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació.
Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Aplicació del líquid de guarit. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja
final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.

Zona solera de formigó

Uts.

Llargada

Amplada

1

10,000

6,000

Alçada

Parcial

Subtotal

60,000
60,000

60,000

Total m² ......:

60,000

1.3.- ESTRUCTURA METÀL·LICA
1.3.1
M²
Cobertura de xapa perfilada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,8 mm d'espessor, amb nervis d'entre
40 i 50 mm d'altura de cresta, a una separació d'entre 250 i 270 mm, col·locada amb un
cavalcament de la xapa superior de 200 mm i un cavalcament lateral d'un trapezi i fixada
mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent major del
5%. Inclús accessoris de fixació de les xapes.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig de les xapes per faldó. Tall, preparació i
col·locació de les xapes. Fixació mecànica de les xapes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport ni els punts singulars i les
peces especials de la cobertura.
Superficie de coberta
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Uts.

Llargada

Amplada

1

10,000

6,000

Alçada

Parcial

Subtotal

60,000
60,000

60,000

Total m² ......:

60,000

Pàgina 113

Pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL
Nº
U
Descripció

Amidament

1.3.2

Pa

Partida pel transport, muntatge, accessoris d'estructura metàl·lica i porta d'accés.
Inclou:
- Transport i descàrrega de materials.
- Unions, perfileria, tornilleria, accessoris i petit material.
- Porta d'accés (inclosos bisagres, marcs i accessoris).
- Senyalització interior: informació d'ús, cartells de sortida,
- Pany d'obertura de porta compatible amb software de gestió
- Obertura de porta mitjançant aplicació mòbil.
- Muntatge i comprovació de tots els elements.
- Software de control i gestió (i possible cobrament a l'usuari final) mitjançant una APP, durant
un periode de 2 anys.
- Assistència tècnica per resolució d'incidències, durant un periode de 2 anys.
El Software ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents funcions:
- Sistema de control d'accessos que permet l'accés només als usuaris registrats.
- Gestionar usuaris, vehicles, targetes RFID i transaccions realitzades.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Disposar en temps real de connexió amb els carregadors per a detectar errors o incidències i
plantejar solucions. Mapa dinàmic amb indicadors d’estat.
- Veure informació estadística de totes les operacions de gestió del software: històric de
transaccions, d’usuaris i de carregadors.
L'APP ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents funcions:
- Permetre l'accés a la terminal d'estacionament.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Permetre l'accés a l'estació de manteniment.
- Veure informació de l'estat dels punts de recàrrega.
L'assistència tècnica inclou:
- Telèfon de suport accessible 24hores/7díes a la setmana per resolució en remot d’incidències i
anàlisis de dades.
- Desplaçament inclòs per resolució d’incidències de mal funcionament de l’equip degut a
defectes de materials o instal·lacions durant el període de garantia (2 anys des de la seva
instal·lació). Les incidències es tractaran en horari laboral (de 9:00h a 17:00h, de dilluns a
divendres) i amb temps de resolució màxim de cinc dies laborals.
No inclou:
- Les incidències degudes a accidents, ús negligent, reparació, manipulació o modificació del
producte per personal no autoritzat;
- Danys per descàrregues atmosfèriques, inundacions, incendis, plagues, terratrèmols, accions
de terceres parts o qualsevol altra raó diferent a les condicions normals de funcionament de les
estacions de recàrrega;
- Danys per sobretensions provinents del vehicle elèctric o de la xarxa elèctrica;
- Peces fora del període de garantia.

1.3.3

Kg

Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en pilars formats per peces simples de perfils buits acabats en
calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular, acabat galvanitzat en calent, col·locat amb
unions cargolades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.

Total Pa ......:

Pilars 100x100x6

1.3.4

Kg

Uts.

Llargada

Pes

17

3,000

17,710

Alçada

Parcial

1,000

Subtotal

903,210
903,210

903,210

Total kg ......:

903,210

Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en bigues formades por peces simples de perfils buits acabats
en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular, acabat galvanitzat en calent, amb unions
cargolades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Uts.

Llargada

Pes

Alçada

Parcial

Bigues 200x80x6 mm

7

6,000

23,520

987,840

Biguetes 80x50x4 mm

9

10,000

7,340

660,600

Perfileria façana - horitzontal (10
m). 50x50x4 mm
Perfileria façana - horitzontal (6 m).
50x50x4 mm

4

8,500

5,450

185,300

4

6,000

5,450

130,800
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Subtotal

Pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL
Nº
U
Descripció
Perfileria façana - vertical (10 m).
50x50x4 mm
Perfileria façana - vertical (6 m).
50x50x4 mm

1.3.5

M²

Amidament
8

3,000

5,450

130,800

6

3,000

5,450

98,100
2.193,440

2.193,440

Total kg ......:

2.193,440

Revestiment de paraments interiors amb planxa perforada d'acer inoxidable AISI 304, de 0,6 mm
d'espessor, acabat mat, tallada a mida, fixada amb cargols d'acer galvanitzat a una estructura
metàl·lica de perfils de planxa d'acer galvanitzat, de 85 mm d'amplada, ancorada al parament
vertical cada 600 mm, amb ancoratges mecànics amb tac de niló i cargol d'acer galvanitzat, de
cap aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a revestir. Replanteig de juntes, forats i punts de
trobada. Replanteig dels perfils sobre el parament. Fixació dels perfils sobre el parament. Tall i
preparació del revestiment. Col·locació i fixació del revestiment. Resolució del perímetre del
revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Uts.

Llargada

Amplada

Façana 8,5 m

2

8,500

2,500

Alçada

Parcial
42,500

Façana 6 m

2

6,000

2,500

30,000

Subtotal

72,500

72,500

Total m² ......:

72,500

1.4.- EVACUACIÓ D'AIGÜES
1.4.1
M
Canaló circular d'acer galvanitzat, de desenvolupament 333 mm, per a recollida d'aigües, format
per peces preformades, fixades amb suports galvanitzats col·locats cada 50 cm, amb una
pendent mínima del 0,5%. Inclús suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de
connexió a baixants i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements de subjecció. Fixació
del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Total m ......:
1.4.2

M

10,000

Baixant exterior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, sèrie B, de
110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador,
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Total m ......:
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3,000

Pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº
U
Descripció

Amidament

2.1.- INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ
2.1.1
U
Subministrament de Conjunt de Seccionament i Protecció format per CS + CGP 250 A, homologat
per Endesa.
Compost per:
- Caixa de seccionament CS400 / BUC i
- Caixa general de protecció 9-250 / BUC.
Inclou:
- Muntatge i connexionat dels elements.
Total u ......:
2.1.2

U

Subministrament i muntatge de Conjunt de Mesura tipus TMF-1 fins a 43,64 kW, homologat per
Endesa
Inclou:
- Conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides
totals 540x810 mm.
- Base de fusibles i fusibles de 100 A.
- Equip de mesura.
- Muntatge i connexionat dels elements.
NO inclou:
- Interruptor General Automàtic.
Total u ......:

2.1.3

U

1,000

1,000

Armari d'acer tipus Monolit 2 BCN CVE d'Arelsa o similar, amb doble espai per instal·lació
d'enllaç tipus TMF-1 (fins a 43 kW) i QGBT.
Inclou:
- Mòduls per incorporar una escomesa del tipus TMF1 fins a 100A segons normes d'Endesa
Distribución.
- Caixa de seccionament acceptada segons instrucció de Endesa Distribució 6704985 GE
CNL00600.
- Enllumenat interior.
- Espai per col·locació del QGBT.
- Muntatge i connexionat dels l'elements.
Caracteristiques:
- Armari de planxa d’acer inoxidable segons norma AISI-304 de 2mm. de gruix.
- Panys de triple acció amb empunyadura antivandàlica ocultable i suport per a introduir-hi un
candau.
- Claus tipus JIS 20 per a tots els mòduls.
- Portes plegades sobre el seu perímetre per a major rigidesa, amb espàrrecs roscats M4 per a
connexions del conductor de terra.
- Pintura Antigraffiti amb capa d'imprimació i esmalt sintètic.
- Sostre aboca aigües.
- Dimensions mínimes 1730x520x520 mm.
Fabricació d'acord amb:
- Normes europees amb marcat CE.
- Normes ISO 9001:2008.
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió (Reial Decret 842/2002).
- Normes específiques de Catalunya i Municipals.
- Normes particulars de la companyia elèctrica Endesa Distribución.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total u ......:

1,000

2.2.- QUADRE GENERAL BT
2.2.1
U
Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, poder de tall 15 kA,
corba C, model iC60H A9F89463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total u ......:
2.2.2

U

1,000

Protector contra sobretensions permanents, unipolar (1P), tensió de disparament 255 V, per unir
mecànicament a interruptors de les sèries iDPN, C120 i C60H-DC, model MSU A9N26971
"SCHNEIDER ELECTRIC", o similar, de 18x82,5x68 mm, muntatge sobre carril DIN (35 mm).
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total u ......:
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3,000

Pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº
U
Descripció
2.2.3

U

Amidament

Protector contra sobretensions transitòries, tipus 2 (ona 8/20 µs), amb cartutx extraïble,
tetrapolar (3P+N), nivell de protecció 1,4 kV, intensitat màxima de descàrrega 40 kA, model iPRD
A9L40601 "SCHNEIDER ELECTRIC", o similar, amb contacte de senyalització, de 72x81x69 mm,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total u ......:

2.2.4

U

Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, classe
AC, model iID A9R81240 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN,
amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total u ......:

2.2.5

U

1,000

1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, poder de tall 15 kA,
corba C, model iC60H A9F89240 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 18x85x78,5 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total u ......:

1,000

2.3.- SUBQUADRE TERMINAL VMP
2.3.1
U
Interruptor horari programable, modular. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total u ......:
2.3.2

M

Cable rígid S/STP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6a, reacció
al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de
polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius, segons EN 50288-6-1.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Total m ......:

2.3.3

U

1,000

10,000

Switch industrial, muntatge sobre carril DIN, de 10 ports (8 Gigabit PoE+ i 2 SFP), amb connectors
femella tipus RJ-45 de 8 contactes, apte per a condicions extremes i capacitat de commutació de
20 Gbps.
Caracterísitiques tècniques:
- 8 ports Gigabit PoE+.
- 2 ports Gigabit RJ-45 / SFP compartits.
- Potència PoE total disponible de 240 W.
- Capacitat de commutació de 20 Gbps.
- Switch de metall reforçat amb classificació IP30.
- Conté materials de muntatge en carril DIN i en paret.
- Interval de temperatures de funcionament de -40 a 75 °C (-40 a 167 ° F).
- Entrades de corrent duals redundants amb protecció contra sobrecàrrega.
- Alarma activada per deficiències en el subministrament elèctric.
- Alimentació en 230V o amb font d'alimentació.
- Garantia il·limitada.
Inclou: Connexió i comprovació del seu correcte funcionament.
NO inclou: Font d'alimentació
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total u ......:
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1,000

Pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº
U
Descripció
2.3.4

U

Amidament

Interruptor crepuscular, amb cèl·lula fotoelèctrica. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total u ......:

2.3.5

U

Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, estanc, amb grau de
protecció IP55, monobloc, gamma bàsica, intensitat assignada 20 A, tensió assignada 250 V, amb
tapa i caixa amb tapa, de color gris, instal·lada en superfície. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Connexionat i muntatge de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total u ......:

2.3.6

U

2.3.8

U

U

2,000

Analitzador de xarxes monofàsic per a la supervisió, control i gestió energètica de la instal·lació
de Baixa Tensió SEGONS IEC 62053 muntatge en caril DIN, amb selector frontal i display LCD,
compatible amb protocols Modbus RS485, RJ45 I CL 0,5S. Compatible amb software de gestió
energetica.
Inclou:
- 1x Analitzador de xarxes tipus Sistema de control de màxima demanda.
- 1x Router amb connexió Ethernet, 3G, 4G.
- 3x Transformadors toroidals 250/5A.
- 1x Protecció magnatotérmica.
- Muntatge, configuració i connexió de l'element.
Característiques:
- Muntatge sobre carril DIN (35mm).
- Connexió directa fins a 65 A o a través de transformadors toroidals d'intensitat.
- Selector frontal i display LCD,
- Transmissió de dades a través de comunicació Modbus RTU, M-Bus, Dupline o Ethernet
(Modbus TCP/IP).
- Lectura del valor d'energia instantani mitjançant comunicacions mitjançant comunicacions
Modbbus/RTU o mitjançant impulsos.
- Router amb connexió Ethernet, 3G, 4G.
- Estandards de red: IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u
- Certificat CE.
En conformitat a les normes:
- Compatibilitat electromagnètica (EMC) - emissions i immunitat: EN 62052-11
- Seguretat elèctrica: EN 61010-1, EN 50470-1 (MID)
- Precisió: EN 62053-21, EN 62053-23, EN 50470-3 (MID)
- Sortides de polsos: IEC 62053-31, DIN 43864
No inclou llicencia de software de gestió energetica.
Muntatge, connexionat de l'element, configuració i proves a camp.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total u ......:

2.3.7

1,000

1,000

Armari de distribució de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP55, aïllament classe II,
900x1380x260 mm, amb carril DIN, tancament amb clau, acabat amb pintura epoxi, segons
normativa IEC 62208, IEC 61439-2 i IEC 61439-1. Totalment muntat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total u ......:

1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 10 A, poder de tall 15 kA,
corba C, model iC60H A9F89210 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 18x85x78,5 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts.
Llargada
Amplada
Alçada
Parcial

Subtotal

Sortida circuit TV

1

1,000

Sortida enllumenat

1

1,000
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Pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº
U
Descripció

2.3.9

U

Amidament
2,000

2,000

Total u ......:

2,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 15 kA,
corba C, model iC60H A9F89216 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 18x85x78,5 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts.
Llargada
%
Cables
Parcial

Subtotal

Sortida auxiliars-switch

1

1,000

Sortida punts de recàrrega (1-4)

1

1,000

Sortida punts de recàrrega (5-8)

1

1,000

Sortida punts de recàrrega (9-12)

1

1,000

Sortida punts de recàrrega (1316)

1

1,000

2.3.10

U

5,000

5,000

Total u ......:

5,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 6 A, poder de tall 15 kA,
corba C, model iC60H A9F89206 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 18x85x78,5 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts.
Llargada
Amplada
Alçada
Parcial

Subtotal

Sortida Analitzador

2.3.11

U

1

1,000
1,000

1,000

Total u ......:

1,000

Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, classe
AC, model iID A9R81240 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN,
amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts.
Llargada
Amplada
Alçada
Parcial

Subtotal

Sortida circuit TV

1

1,000

Sortida enllumenat

1

1,000

Uts.

Llargada

%

Cables

2,000

2,000

Parcial

Subtotal

Sortida auxiliars-switch

1

1,000

Sortida punts de recàrrega (1-4)

1

1,000

Sortida punts de recàrrega (5-8)

1

1,000

Sortida punts de recàrrega (9-12)

1

1,000

Sortida punts de recàrrega (1316)

1

1,000
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Pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº
U
Descripció

Amidament
Total u ......:

2.3.12

U

7,000

Interruptor-seccionador, bipolar (1P+N), intensitat nominal 40 A, tensió d'aïllament (Ui) 500 V,
impuls de tensió màxim (Uimp) 6 kV, intensitat de curtcircuit (Icw) 20 x In durant 1 s, model iSWNA A9S70640 "SCHNEIDER ELECTRIC", vida útil en buit 20000 maniobres, vida útil en càrrega
15000 maniobres, de 36x96x69 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm),
amb possibilitat de disparament a distància a través d'una bobina. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total u ......:

1,000

2.4.- DISTRIBUCIÓ BT
2.4.1
M
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Ccas1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Uts.
Llargada
%
Cables
Parcial

Subtotal

Sortida auxiliars-switch

1

2,000

1,100

2,200

Sortida punts de recàrrega (1-4)

1

5,000

1,100

5,500

Sortida punts de recàrrega (5-8)

1

10,000

1,100

11,000

Sortida punts de recàrrega (9-12)

1

15,000

1,100

16,500

Sortida punts de recàrrega (1316)

1

20,000

1,100

22,000

2.4.2

M

57,200

57,200

Total m ......:

57,200

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Ccas1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Uts.
Llargada
%
Alçada
Parcial

Subtotal

Sortida enllumenat

2.4.3

M

1

20,000

1,100

22,000
22,000

22,000

Total m ......:

22,000

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Ccas1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Uts.
Llargada
Amplada
Alçada
Parcial

Subtotal

Derivació individual
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5,000

5,000
5,000

5,000

Total m ......:

5,000

Pàgina 120

Pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº
U
Descripció
2.4.4

M

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Ccas1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2x16 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Uts.
Llargada
Amplada
Alçada
Parcial

QGBT - SQ Terminal VMP

2.4.5

M

Amidament

1

15,000

15,000
15,000

15,000

Total m ......:

15,000

Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm
de diàmetre i 3 mm de gruix. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Uts.
Llargada
%
Cables
Parcial

Subtotal

Sortida auxiliars-switch

1

2,000

2,000

Sortida punts de recàrrega (1-4)

1

5,000

5,000

Sortida punts de recàrrega (5-8)

1

10,000

10,000

Sortida punts de recàrrega (9-12)

1

15,000

15,000

Sortida punts de recàrrega (1316)

1

20,000

20,000

2.4.6

U

Subtotal

52,000

52,000

Total m ......:

52,000

Subministrament i instal·lació en superfície de caixa de derivació estanca, rectangular, de
105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre amb cargols de/1 4 de tornada. Inclús reglets de
connexió i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total u ......:

16,000

2.5.- ENLLUMENAT
2.5.1
U
Subministrament i instal·lació en superfície de caixa de derivació estanca, rectangular, de
105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre amb cargols de/1 4 de tornada. Inclús reglets de
connexió i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total u ......:
2.5.2

U

6,000

Subministrament i instal·lació en la superfície del sostre en garatge de lluminària, de
1280x105x120 mm, per a 2 làmpades fluorescents TL de 36 W, amb cos de polièster reforçat amb
fibra de vidre; reflector interior de xapa d'acer, acabat termoesmaltat, de color blanc; difusor de
policarbonat transparent; balast electrònic; protecció IP65 i rendiment major del 69%. Inclús
làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total u ......:
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5,000

Pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Nº
U
Descripció
2.5.3

M

Amidament

Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm
de diàmetre i 3 mm de gruix. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Total m ......:
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20,000

Pressupost parcial nº 3 EQUIPAMENT
Nº
U
Descripció
3.1

U

Amidament

Subministrament i muntatge d'estació d'aparcament per a 2 bicicletes elèctriques, d'acer, tipus
"Smart-Rak" de Semab, o similar.
Característiques:
- Material: acer.
- Permet lligar la bicicleta a les rodes i quadre.
- Regata per introducció dels pedals de les bicicletes.
- L'accés a la càrrega de la bateria serà gestionada amb aplicació mòbil.
Inclou:
- 2 x base d'endoll monofàsic.
- 2 x Compartiment per guardar casc i/o seient.
- Pintat amb dues capes (imprimació epoxi i pintura de polièster QUALICOAT- especial per a
exteriors).
- Colors i disseny a decidir per la Direcció Facultativa.
- Muntatge, ancoratge i connexionat dels elements.
- Software de control i gestió (i possible cobrament a l'usuari final) mitjançant una APP, durant
un periode de 2 anys.
- Assistència tècnica per resolució d'incidències, durant un periode de 2 anys.
El Software ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents funcions:
- Sistema de control d'accessos que permet l'accés només als usuaris registrats.
- Gestionar usuaris, vehicles, targetes RFID i transaccions realitzades.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Disposar en temps real de connexió amb els carregadors per a detectar errors o incidències i
plantejar solucions. Mapa dinàmic amb indicadors d’estat.
- Veure informació estadística de totes les operacions de gestió del software: històric de
transaccions, d’usuaris i de carregadors.
L'APP ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents funcions:
- Permetre l'accés a la terminal d'estacionament.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Permetre l'accés a l'estació de manteniment.
- Veure informació de l'estat dels punts de recàrrega.
L'assistència tècnica inclou:
- Telèfon de suport accessible 24hores/7díes a la setmana per resolució en remot d’incidències i
anàlisis de dades.
- Desplaçament inclòs per resolució d’incidències de mal funcionament de l’equip degut a
defectes de materials o instal·lacions durant el període de garantia (2 anys des de la seva
instal·lació). Les incidències es tractaran en horari laboral (de 9:00h a 17:00h, de dilluns a
divendres) i amb temps de resolució màxim de cinc dies laborals.
No inclou:
- Les incidències degudes a accidents, ús negligent, reparació, manipulació o modificació del
producte per personal no autoritzat;
- Danys per descàrregues atmosfèriques, inundacions, incendis, plagues, terratrèmols, accions
de terceres parts o qualsevol altra raó diferent a les condicions normals de funcionament de les
estacions de recàrrega;
- Danys per sobretensions provinents del vehicle elèctric o de la xarxa elèctrica;
- Peces fora del període de garantia.
Preu per estació.
Total u ......:
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8,000

Pressupost parcial nº 3 EQUIPAMENT
Nº
U
Descripció
3.2

U

Amidament

Subministrament i muntatge d'estació de manteniment d'auto-reparació de bicicletes, tipus "bike
tools" de Semab, o similar.
Característiques:
- Material: acer.
- Sujecció de la bicicleta mitjançant gantxos amb gomes que permeten una còmoda i correcta
manipulació de la bicicleta.
- Tancament i obertura accionat mitjançant software.
Inclou:
- Bomba d'aire per l'inflat de les rodes.
- Claus hexagonals tipus "allen" de 3, 4 i 5 mm.
- Clau anglesa (regulable).
- Alicates.
- Tornavís pla.
- Tornavís d'estrella.
- Joc de 2 palanques per al desmuntatge de cobertes.
- Sujecció de les eines amb cables d'acer ancorats a la base per evitar furts i vandalisme.
- Pintat amb dues capes (imprimació epoxi i pintura de polièster QUALICOAT- especial per a
exteriors).
- Colors i disseny a decidir per la Direcció Facultativa.
- Muntatge, ancoratge i connexionat dels elements.
- Software de control i gestió (i possible cobrament a l'usuari final) mitjançant una APP, durant
un periode de 2 anys.
- Assistència tècnica per resolució d'incidències, durant un periode de 2 anys.
El Software ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents funcions:
- Sistema de control d'accessos que permet l'accés només als usuaris registrats.
- Gestionar usuaris, vehicles, targetes RFID i transaccions realitzades.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Disposar en temps real de connexió amb els carregadors per a detectar errors o incidències i
plantejar solucions. Mapa dinàmic amb indicadors d’estat.
- Veure informació estadística de totes les operacions de gestió del software: històric de
transaccions, d’usuaris i de carregadors.
L'APP ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents funcions:
- Permetre l'accés a la terminal d'estacionament.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Permetre l'accés a l'estació de manteniment.
- Veure informació de l'estat dels punts de recàrrega.
L'assistència tècnica inclou:
- Telèfon de suport accessible 24hores/7díes a la setmana per resolució en remot d’incidències i
anàlisis de dades.
- Desplaçament inclòs per resolució d’incidències de mal funcionament de l’equip degut a
defectes de materials o instal·lacions durant el període de garantia (2 anys des de la seva
instal·lació). Les incidències es tractaran en horari laboral (de 9:00h a 17:00h, de dilluns a
divendres) i amb temps de resolució màxim de cinc dies laborals.
No inclou:
- Les incidències degudes a accidents, ús negligent, reparació, manipulació o modificació del
producte per personal no autoritzat;
- Danys per descàrregues atmosfèriques, inundacions, incendis, plagues, terratrèmols, accions
de terceres parts o qualsevol altra raó diferent a les condicions normals de funcionament de les
estacions de recàrrega;
- Danys per sobretensions provinents del vehicle elèctric o de la xarxa elèctrica;
- Peces fora del període de garantia.
Preu per estació.
Total u ......:

3.3

U

1,000

Subministrament i muntatge de sistema d'aparcament de dues alçades per a 2 bicicletes a portell
("tresbolillo"), d'acer, tipus "two levels" de Semab, o similar.
Característiques:
- Material: acer.
- Amb mecanisme d'elevació pneumàtic del carril superior que permet realitzar un menor esforç
per aparcar la bicicleta.
- Amb sistema de bloqueig automàtic de les rodes.
- Sistema de tanca mitjançant moneda, clau o tarja (a decidir per la Direcció Facultativa).
- Sistema amb un sol punt de gir (sense desplaçament horitzontal).
- Adaptable a tots els models de bicicletes.
Inclou:
- Pintat amb dues capes (imprimació epoxi i pintura de polièster QUALICOAT- especial per a
exteriors).
- Colors i disseny a decidir per la Direcció Facultativa.
- Muntatge, ancoratge i connexionat dels elements.
Preu per 2 ancoratges (2 bicicles per 2 alçades diferents).
Total u ......:
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16,000

Pressupost parcial nº 3 EQUIPAMENT
Nº
U
Descripció
3.4

U

Amidament

Subministrament i muntatge de sistema de videovigilància per a ús exterior, control remot i visió
nocturna.
- Imatges Full HD 1080p i monitor LCD de 10.1 "
- Alertes instantànies activades per moviment
- Enregistrament 24/7
- IP66 a prova d'aigua per a ús exterior / interior
Especificacions:
DVR (Digital Video Recorder):
- Pantalla LCD: 10.1 "
- Compressió de vídeo: H.264 +
- Entrada de vídeo IP: 4 canals sense fil
- Sortida d'àudio: suport
- Resolució màxima de gravació: fins 2MP (1920x1080)
- Resolució màxima de reproducció: fins 2MP (1920x1080)
- Canal de reproducció màx.: 4 canals
- Capacitat màxima de reproducció: 4 canals 1080p
- HDD: 1 interfície SATA
- Capacitat d'HDD: fins a 4 TB de capacitat (3.5 polzades)
- Interfície de xarxa: RJ45 x1 (10/100 M)
- Antena sense fils: incorporada (IEEE802.11b / g / n)
- USB: USB 2.0 x1
- Potència de funcionament: DC 12 V
- Consum d'energia: 20 W (amb HDD)
- Temperatura de treball: -10°C / +55°C
Càmera:
- Resolució de vídeo: 2MP (1920x1080)
- Sensor d'imatge: CMOS
- Compressió de vídeo: H.264 +
- Compressió d'àudio: G.711A
- Lent: 2.7-13.5 mm
- Quantitat de LED infrarojos: 3 peces Classe A LED de matriu
- Distància de visió nocturna: fins a 40 m
- Classificació a prova d'intempèrie: IP66
- Temperatura de funcionament: -10°C / +55°C
Inclou:
* 1x DVR (Digital Video Recorder)
* 2x càmeres
* 1x Adaptador de corrent per DVR
* 2x adaptadors de corrent per a càmeres
* 2x Antenes
* 1x Ratolí
* 1x cable Ethernet
* 1x CD
* 1x Manual d'usuari
* 1 cable d'extensió d'antena
Sistema totalment muntat, connexionat i provat.
Total u ......:
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1,000

Pressupost parcial nº 4 SENYALITZACIÓ I PINTURA
Nº
U
Descripció
4.1

U

Amidament

Suport tubular d'acer galvanitzat de 60x3 mm, de 3.6 m, per a suport de senyalització vertical de
tràfic, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de formigó. Col·locació
i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total u ......:

4.2

M²

Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, antilliscant, color a decidir per la Direcció
Facultativa, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent
diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà).
Aplicació manual de pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc,
acabat setinat, textura llisa, per a marca vial transversal contínua, de 15 cm d'amplada.
Aplicació manual de pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc,
acabat setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes i simbols.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons
i una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

PA

4.3

M²

Uts.

Llargada

Amplada

2

5,000

2,500

Alçada

Parcial

25,000

25,000

Total m² ......:

25,000

Revestiment publicitari amb vinil de tall, sobre la superfície regularitzada de paraments verticals
exteriors.
Garantía d'abrasió solar mínima de 7 anys
Colors i disseny a decidir per la Direcció Facultativa.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a revestir. Replanteig de juntes, forats i punts de
trobada. Tall i preparació del revestiment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació i fixació del
revestiment. Neteja de l'adhesiu sobrant i pas del corró d'aixafar juntes. Resolució del perímetre
del revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Llargada

Amplada

Franja superior

2

10,000

0,500

10,000

Franja superior

2

6,000

0,500

6,000

Accés

1

3,000

2,000

6,000

M²

Subtotal

25,000

Uts.

4.4

1,000

Alçada

Parcial

Subtotal

22,000

22,000

Total m² ......:

22,000

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir per la Direcció
Facultativa, acabat mat, sobre suport de metall, mitjançant l'aplicació de dues mans d'acabat amb
pintura a base de copolímers acrílics en dispersió aquosa i pigments, amb un espessor mínim
de pel·lícula seca de 50 microns per ma (rendiment: 0,25 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació
del suport mitjançant rentat a alta pressió amb aigua i una solució d'aigua i lleixiu al 10%, aclarit
i assecat.
Inclou: Preparació i neteja del suport. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Uts.

Llargada

Amplada

Façana longitudinal

2

8,500

3,000

51,000

Façana transversal

2

6,000

3,000

36,000
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Alçada

Parcial

Subtotal

87,000

87,000

Total m² ......:

87,000
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Pressupost parcial nº 4 SENYALITZACIÓ I PINTURA
Nº
U
Descripció
4.5

U

Amidament

Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, rectangular, de 60x90 cm, amb retroreflectància nivell
3 (H.I.).
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.
Total u ......:
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1,000

Pressupost parcial nº 5 SEGURETAT I SALUT
Nº

U

Descripció

Amidament

5.1

Pa

Partida per la Seguretat i Salut d'acord amb l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut que inclou aquest
projecte executiu.
Total Pa ......:
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1,000

Pressupost parcial nº 6 GESTIÓ DE RESIDUS
Nº
U
Descripció
6.1

U

Amidament

Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. Sense incloure servei d'entrega, lloguer, recollida en obra
del contenidor i transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.
Uts.

Fonaments

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1

1,000

Rases i basaments

0,5

0,500

Altres

0,5

0,500

6.2

U

Subtotal

2,000

2,000

Total u ......:

2,000

Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada.
Uts.

Fonaments

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1

1,000

Rases i basaments

0,5

0,500

Altres

0,5

0,500

T21800 EXE ENE SANT QUIRZE - TERMINAL VMP_SS

Subtotal

2,000

2,000

Total u ......:

2,000
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Pressupost parcial nº 7 LEGALITZACIÓ I TRÀMITS
Nº

U

Descripció

Amidament

7.1

U

Projecte de legalització per a una nova instal·lació de BT de fins a 50 kW.
Inclou:
- Memòria tècnica descriptiva, càlculs justificatius i plànols per a legalitzar la instal·lació
realitzada,
- Visita d'inspecció per empresa certificadora,
- Pagament de taxes,
- Tramitació a indústria,
Total u ......:
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5.4.
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Pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL
Num.
U
Descripció

Amidament

1.1.- RASES I BASAMENTS
1.1.1
u
Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona
de l'obra, de fins a 2 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics. Fins i
tot reblert posterior, compactació i reposició del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació
en successives capes horitzontals i extracció de terres. Reblert de la cala.
Compactació. Reposició del paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
1.1.2
m
Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i recuperació
del 80% del material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les
rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a
reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit
a la seva superfície i al suport.
1.1.3
u
Fonament per armari d'acer tipus Monolit TMF-1, de 600x600x500 mm, amb 2
tubs de 160 mm, 4 tubs corrugats de polietilè de 90 mm i pica de terra.
Inclou: Replanteig, excavació amb mitjans manuals, formació del fonament
fabricat amb formigó en massa HM-25/B/20/IIA, execució de forats per a
connexionat de tubs, connexionat dels tubs de la instal·lació, inclou la gestió dels
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.
1.1.4
m
Subministrament i instal·lació soterrada de canalització de tub corbable,
subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús cinta de senyalització.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del
tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de
sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal.
1.1.5
m
Rasa per a 2 circuits de Baixa Tensió acabat en paviment de lloseta de formigó
per a ús exterior.
Inclou tall amb màquina, excavació, tub corvable, cinta de senyalització, reblert
amb sorra, formigó, tancament i acabat en paviment de lloseta de formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal.
1.1.6
m
Rasa per a 2 circuits de Baixa Tensió acabat en paviment de lloseta de formigó
per a ús exterior.
Inclou tall amb màquina, excavació, tub PVC, cinta de senyalització, reblert amb
sorra, formigó, tancament i acabat en paviment de lloseta de formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal.
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Preu (€) Import (€)

2,000

104,40

208,80

2,000

2,19

4,38

1,000

250,43

250,43

20,000

7,77

155,40

6,000

66,01

396,06

6,000

69,54

417,24
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Pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL
Num.
U
Descripció
1.1.7

m

1.1.8

m

1.1.9
1.1.10

Pa
u

1.1.11

m

Amidament

Rasa per a 2 circuits de Baixa Tensió acabat en paviment de asfalt per a ús
exterior.
Inclou tall amb màquina, excavació, tub corvable, cinta de senyalització, reblert
amb sorra, formigó, tancament i acabat en asfalt.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal.
Rasa per a 1 circuit d'evacuació d'aigües pluvials, acabat en paviment de lloseta
de formigó per a ús exterior. Inclou tall amb màquina, excavació, tub PVC, cinta
de senyalització, reblert amb sorra i formació de pendents, formigó, tancament i
acabat en asfalt.
Inclou tall amb màquina, excavació, tub PVC, cinta de senyalització, reblert amb
sorra, formigó, tancament i acabat en ptancament i acabat asfalt.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal.
Partida per la reposició de paviment asfàltic i reparacions de zones afectades.
Formació de pericó de pas soterrada, de formigó en massa "in situ" HM30/B/20/I+Qb, de dimensions interiors 40x40x50 cm, sobre solera de formigó en
massa de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix
tipus de formigó, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B125 segons UNE-EN 124; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior
reomplert de l'extradós amb material granular. Inclús motlle reutilitzable de xapa
metàl·lica amortitzable en 20 usos i col·lector de connexió de PVC, de tres
entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació del motlle reutilitzable. Abocament i compactació del formigó
en formació de l'arqueta. Retirada del motlle. Connexionat dels col·lectors al
pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Col·locació del
col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Col·locació de la tapa i els
accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC llis, sèrie SN4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior i secció
circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament
sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm
per sobre de la generatriu superior. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el
fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal,
entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors
d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces
especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal.
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Preu (€) Import (€)

2,000

83,02

166,04

3,000
1,000

89,18
495,31

267,54
495,31

1,000

197,01

197,01

8,000

12,71

101,68
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Pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL
Num.
U
Descripció
1.1.12

u

1.1.13

m

1.2.- FONAMENTS
1.2.1
u

1.2.2

m

1.2.3

m²

Amidament

Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de
40x40x50 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de
tubs, amb pica de terra. Inclou tapa de fundició classe B125 (capaç de suportar
una càrrega de 12,5 T), de 40x40 cm, per a pericó de connexió elèctrica; prèvia
excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material
granular.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals, eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació, col·locació de l'arqueta prefabricada, execució de
forats per a connexionat de tubs, connexionat dels tubs al pericó. Clavat de la
pica. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra.
Muntatge, connexionat i comprovació. Col·locació de la tapa i els accessoris.
Reblert de l'extradós.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a
l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50
cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre base de
formigó no estructural (HNE-20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm
d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat amb
acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb
índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior
ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús
topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada
i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de
paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de
suport. Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o
contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

1,000

216,95

216,95

2,000

22,45

44,90

Total 1.1.- C01.1 RASES I BASAMENTS:

2.921,74

Presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en
el terreny, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre
de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de
l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del terreny.
Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre.
Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del
extradós.
Subministrament i instal·lació de conductor de terra format per cable rígid nu de
cobre trenat, de 35 mm² de secció. També p/p d'unions realitzades amb
soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Completament muntat, amb
connexions establertes i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de terra. Connexionat
del conductor de terra mitjançant borns d'unió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix,
amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
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Preu (€) Import (€)

10,000

129,85

1.298,50

50,000

5,22

261,00

16,000

7,19

115,04
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Pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL
Num.
U
Descripció
1.2.4

m²

1.2.5

m³

1.2.6

m³

1.2.7

u

1.2.8

m³

Amidament

Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Excavació a cel obert sota rasant, en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25
m de profunditat màxima, amb mitjans manuals, i carga manual a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Situació
dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció
de terres. Càrrega manual a camió dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.
Formigó HL-200/B/20, fabricat en central i abocament amb cubilot, per a
formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació,
en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.
Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i
forat central bisellat, de 200x200 mm i espessor 10 mm, amb 4 perns soldats,
d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 40 cm de
longitud total.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la
preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de
muntatge.
Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació
prèvia, amb formigó HA-25/B/40/IIa fabricat en central, i abocament des de
camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 100
kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres elements, filferro de lligar,
separadors i tubs per a pas d'instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals
que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les
armadures. Col·locació de tubs per a pas d'instal·lacions. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.
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Preu (€) Import (€)

73,440

4,42

324,60

7,344

65,45

480,66

3,904

77,23

301,51

21,000

45,89

963,69

6,400

161,76

1.035,26
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Pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL
Num.
U
Descripció
1.2.9

m²

Amidament

Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment,
col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat manual mitjançant regla
vibrant, sense tractament de la seva superfície i posterior aplicació de líquid de
curat incolor, (0,15 l/m²); amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant
tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor,
per a l'execució de juntes de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels
junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de
construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla
electrosoldada amb separadors homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó.
Aplicació del líquid de guarit. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó.
Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars
situats dintre del seu perímetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.

22,97

1.378,20

Total 1.2.- C01.2 FONAMENTS:

6.158,46

1.3.- ESTRUCTURA METÀL·LICA
1.3.1
m²
Cobertura de xapa perfilada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,8 mm d'espessor,
amb nervis d'entre 40 i 50 mm d'altura de cresta, a una separació d'entre 250 i
270 mm, col·locada amb un cavalcament de la xapa superior de 200 mm i un
cavalcament lateral d'un trapezi i fixada mecànicament sobre entramat lleuger
metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent major del 5%. Inclús accessoris
de fixació de les xapes.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig de les xapes per faldó. Tall,
preparació i col·locació de les xapes. Fixació mecànica de les xapes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport ni els punts
singulars i les peces especials de la cobertura.
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60,000

Preu (€) Import (€)

60,000

26,34
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1.580,40

Pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL
Num.
U
Descripció
1.3.2

Pa

1.3.3

kg

1.3.4

kg

Amidament

Partida pel transport, muntatge, accessoris d'estructura metàl·lica i porta
d'accés.
Inclou:
- Transport i descàrrega de materials.
- Unions, perfileria, tornilleria, accessoris i petit material.
- Porta d'accés (inclosos bisagres, marcs i accessoris).
- Senyalització interior: informació d'ús, cartells de sortida,
- Pany d'obertura de porta compatible amb software de gestió
- Obertura de porta mitjançant aplicació mòbil.
- Muntatge i comprovació de tots els elements.
- Software de control i gestió (i possible cobrament a l'usuari final) mitjançant
una APP, durant un periode de 2 anys.
- Assistència tècnica per resolució d'incidències, durant un periode de 2 anys.
El Software ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents funcions:
- Sistema de control d'accessos que permet l'accés només als usuaris registrats.
- Gestionar usuaris, vehicles, targetes RFID i transaccions realitzades.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Disposar en temps real de connexió amb els carregadors per a detectar errors
o incidències i plantejar solucions. Mapa dinàmic amb indicadors d’estat.
- Veure informació estadística de totes les operacions de gestió del software:
històric de transaccions, d’usuaris i de carregadors.
L'APP ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents funcions:
- Permetre l'accés a la terminal d'estacionament.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Permetre l'accés a l'estació de manteniment.
- Veure informació de l'estat dels punts de recàrrega.
L'assistència tècnica inclou:
- Telèfon de suport accessible 24hores/7díes a la setmana per resolució en
remot d’incidències i anàlisis de dades.
- Desplaçament inclòs per resolució d’incidències de mal funcionament de
l’equip degut a defectes de materials o instal·lacions durant el període de
garantia (2 anys des de la seva instal·lació). Les incidències es tractaran en
horari laboral (de 9:00h a 17:00h, de dilluns a divendres) i amb temps de
resolució màxim de cinc dies laborals.
No inclou:
- Les incidències degudes a accidents, ús negligent, reparació, manipulació o
modificació del producte per personal no autoritzat;
- Danys per descàrregues atmosfèriques, inundacions, incendis, plagues,
terratrèmols, accions de terceres parts o qualsevol altra raó diferent a les
condicions normals de funcionament de les estacions de recàrrega;
- Danys per sobretensions provinents del vehicle elèctric o de la xarxa elèctrica;
- Peces fora del període de garantia.
1,000
Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en pilars formats per peces simples de perfils
buits acabats en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular, acabat
galvanitzat en calent, col·locat amb unions cargolades en obra, a una altura de
fins a 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les
unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula
oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de
pilar inferior a superior, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
903,210
Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en bigues formades por peces simples de
perfils buits acabats en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular, acabat
galvanitzat en calent, amb unions cargolades en obra, a una altura de fins a 3
m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les
unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula
oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
2.193,440
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1.089,69

1.089,69

2,27

2.050,29

2,26

4.957,17
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Pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL
Num.
U
Descripció
1.3.5

m²

Amidament

Revestiment de paraments interiors amb planxa perforada d'acer inoxidable AISI
304, de 0,6 mm d'espessor, acabat mat, tallada a mida, fixada amb cargols
d'acer galvanitzat a una estructura metàl·lica de perfils de planxa d'acer
galvanitzat, de 85 mm d'amplada, ancorada al parament vertical cada 600 mm,
amb ancoratges mecànics amb tac de niló i cargol d'acer galvanitzat, de cap
aixamfranat.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a revestir. Replanteig de juntes, forats
i punts de trobada. Replanteig dels perfils sobre el parament. Fixació dels perfils
sobre el parament. Tall i preparació del revestiment. Col·locació i fixació del
revestiment. Resolució del perímetre del revestiment. Neteja de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

72,500

Preu (€) Import (€)

28,53

2.068,43

Total 1.3.- C01.3 ESTRUCTURA METÀL·LICA: 11.745,98
1.4.- EVACUACIÓ D'AIGÜES
1.4.1
m
Canaló circular d'acer galvanitzat, de desenvolupament 333 mm, per a recollida
d'aigües, format per peces preformades, fixades amb suports galvanitzats
col·locats cada 50 cm, amb una pendent mínima del 0,5%. Inclús suports,
cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements de
subjecció. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
1.4.2
m
Baixant exterior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de
PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió enganxada amb
adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

10,000

21,60

216,00

3,000

15,79

47,37

Total 1.4.- C01.4 EVACUACIÓ D'AIGÜES:

263,37

Total pressupost parcial nº 1 OBRA CIVIL: 21.089,55
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Pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Num.
U
Descripció

Amidament

2.1.- INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ
2.1.1
u
Subministrament de Conjunt de Seccionament i Protecció format per CS +
CGP 250 A, homologat per Endesa.
Compost per:
- Caixa de seccionament CS400 / BUC i
- Caixa general de protecció 9-250 / BUC.
Inclou:
- Muntatge i connexionat dels elements.
2.1.2
u
Subministrament i muntatge de Conjunt de Mesura tipus TMF-1 fins a 43,64
kW, homologat per Endesa
Inclou:
- Conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra
de vidre de mides totals 540x810 mm.
- Base de fusibles i fusibles de 100 A.
- Equip de mesura.
- Muntatge i connexionat dels elements.
NO inclou:
- Interruptor General Automàtic.
2.1.3
u
Armari d'acer tipus Monolit 2 BCN CVE d'Arelsa o similar, amb doble espai per
instal·lació d'enllaç tipus TMF-1 (fins a 43 kW) i QGBT.
Inclou:
- Mòduls per incorporar una escomesa del tipus TMF1 fins a 100A segons
normes d'Endesa Distribución.
- Caixa de seccionament acceptada segons instrucció de Endesa Distribució
6704985 GE CNL00600.
- Enllumenat interior.
- Espai per col·locació del QGBT.
- Muntatge i connexionat dels l'elements.
Caracteristiques:
- Armari de planxa d’acer inoxidable segons norma AISI-304 de 2mm. de gruix.
- Panys de triple acció amb empunyadura antivandàlica ocultable i suport per
a introduir-hi un candau.
- Claus tipus JIS 20 per a tots els mòduls.
- Portes plegades sobre el seu perímetre per a major rigidesa, amb espàrrecs
roscats M4 per a connexions del conductor de terra.
- Pintura Antigraffiti amb capa d'imprimació i esmalt sintètic.
- Sostre aboca aigües.
- Dimensions mínimes 1730x520x520 mm.
Fabricació d'acord amb:
- Normes europees amb marcat CE.
- Normes ISO 9001:2008.
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió (Reial Decret 842/2002).
- Normes específiques de Catalunya i Municipals.
- Normes particulars de la companyia elèctrica Endesa Distribución.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

1,000

730,23

730,23

1,000

578,40

578,40

1,000

3.806,70

3.806,70

Total 2.1.- C02.1 INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ:

5.115,33

2.2.- QUADRE GENERAL BT
2.2.1
u
Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A,
poder de tall 15 kA, corba C, model iC60H A9F89463 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
2.2.2
u
Protector contra sobretensions permanents, unipolar (1P), tensió de
disparament 255 V, per unir mecànicament a interruptors de les sèries iDPN,
C120 i C60H-DC, model MSU A9N26971 "SCHNEIDER ELECTRIC", o similar,
de 18x82,5x68 mm, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
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1,000

148,71

148,71

3,000

37,69

113,07
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Pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Num.
U
Descripció
2.2.3

u

2.2.4

u

2.2.5

u

Amidament

Protector contra sobretensions transitòries, tipus 2 (ona 8/20 µs), amb cartutx
extraïble, tetrapolar (3P+N), nivell de protecció 1,4 kV, intensitat màxima de
descàrrega 40 kA, model iPRD A9L40601 "SCHNEIDER ELECTRIC", o similar,
amb contacte de senyalització, de 72x81x69 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 mA, classe AC, model iID A9R81240 "SCHNEIDER ELECTRIC",
de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió mitjançant borns
de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A,
poder de tall 15 kA, corba C, model iC60H A9F89240 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 18x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

1,000

147,44

147,44

1,000

178,61

178,61

1,000

48,84

48,84

Total 2.2.- C02.2 QUADRE GENERAL BT:

636,67

2.3.- SUBQUADRE TERMINAL VMP
2.3.1
u
Interruptor horari programable, modular. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
2.3.2
m
Cable rígid S/STP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure,
categoria 6a, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb
conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina
termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius, segons EN 50288-6-1.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
2.3.3
u
Switch industrial, muntatge sobre carril DIN, de 10 ports (8 Gigabit PoE+ i 2
SFP), amb connectors femella tipus RJ-45 de 8 contactes, apte per a
condicions extremes i capacitat de commutació de 20 Gbps.
Caracterísitiques tècniques:
- 8 ports Gigabit PoE+.
- 2 ports Gigabit RJ-45 / SFP compartits.
- Potència PoE total disponible de 240 W.
- Capacitat de commutació de 20 Gbps.
- Switch de metall reforçat amb classificació IP30.
- Conté materials de muntatge en carril DIN i en paret.
- Interval de temperatures de funcionament de -40 a 75 °C (-40 a 167 ° F).
- Entrades de corrent duals redundants amb protecció contra sobrecàrrega.
- Alarma activada per deficiències en el subministrament elèctric.
- Alimentació en 230V o amb font d'alimentació.
- Garantia il·limitada.
Inclou: Connexió i comprovació del seu correcte funcionament.
NO inclou: Font d'alimentació
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
2.3.4
u
Interruptor crepuscular, amb cèl·lula fotoelèctrica. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
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Preu (€) Import (€)

1,000

62,06

62,06

10,000

1,43

14,30

1,000

165,87

165,87

1,000

73,34

73,34
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Pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Num.
U
Descripció
2.3.5

u

2.3.6

u

2.3.7

u

2.3.8

u

2.3.9

u

Amidament

Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, estanc,
amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma bàsica, intensitat assignada 20
A, tensió assignada 250 V, amb tapa i caixa amb tapa, de color gris, instal·lada
en superfície. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Connexionat i muntatge de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Analitzador de xarxes monofàsic per a la supervisió, control i gestió energètica
de la instal·lació de Baixa Tensió SEGONS IEC 62053 muntatge en caril DIN,
amb selector frontal i display LCD, compatible amb protocols Modbus RS485,
RJ45 I CL 0,5S. Compatible amb software de gestió energetica.
Inclou:
- 1x Analitzador de xarxes tipus Sistema de control de màxima demanda.
- 1x Router amb connexió Ethernet, 3G, 4G.
- 3x Transformadors toroidals 250/5A.
- 1x Protecció magnatotérmica.
- Muntatge, configuració i connexió de l'element.
Característiques:
- Muntatge sobre carril DIN (35mm).
- Connexió directa fins a 65 A o a través de transformadors toroidals d'intensitat.
- Selector frontal i display LCD,
- Transmissió de dades a través de comunicació Modbus RTU, M-Bus, Dupline
o Ethernet (Modbus TCP/IP).
- Lectura del valor d'energia instantani mitjançant comunicacions mitjançant
comunicacions Modbbus/RTU o mitjançant impulsos.
- Router amb connexió Ethernet, 3G, 4G.
- Estandards de red: IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE
802.3,IEEE 802.3u
- Certificat CE.
En conformitat a les normes:
- Compatibilitat electromagnètica (EMC) - emissions i immunitat: EN 62052-11
- Seguretat elèctrica: EN 61010-1, EN 50470-1 (MID)
- Precisió: EN 62053-21, EN 62053-23, EN 50470-3 (MID)
- Sortides de polsos: IEC 62053-31, DIN 43864
No inclou llicencia de software de gestió energetica.
Muntatge, connexionat de l'element, configuració i proves a camp.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Armari de distribució de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP55,
aïllament classe II, 900x1380x260 mm, amb carril DIN, tancament amb clau,
acabat amb pintura epoxi, segons normativa IEC 62208, IEC 61439-2 i IEC
61439-1. Totalment muntat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 10 A,
poder de tall 15 kA, corba C, model iC60H A9F89210 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 18x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A,
poder de tall 15 kA, corba C, model iC60H A9F89216 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 18x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
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Preu (€) Import (€)

2,000

13,77

27,54

1,000

420,69

420,69

1,000

339,43

339,43

2,000

32,84

65,68

5,000

33,43

167,15
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Pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Num.
U
Descripció
2.3.10

u

2.3.11

u

2.3.12

u

Amidament

Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 6 A, poder
de tall 15 kA, corba C, model iC60H A9F89206 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
18x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm).
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 mA, classe AC, model iID A9R81240 "SCHNEIDER ELECTRIC",
de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió mitjançant borns
de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Interruptor-seccionador, bipolar (1P+N), intensitat nominal 40 A, tensió
d'aïllament (Ui) 500 V, impuls de tensió màxim (Uimp) 6 kV, intensitat de
curtcircuit (Icw) 20 x In durant 1 s, model iSW-NA A9S70640 "SCHNEIDER
ELECTRIC", vida útil en buit 20000 maniobres, vida útil en càrrega 15000
maniobres, de 36x96x69 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm), amb possibilitat de disparament a distància a través d'una bobina.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

1,000

35,46

35,46

7,000

178,61

1.250,27

1,000

42,03

42,03

Total 2.3.- C02.3 SUBQUADRE TERMINAL VMP:

2.663,82

2.4.- DISTRIBUCIÓ BT
2.4.1
m
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció
al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums
i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
2.4.2
m
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció
al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums
i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
2.4.3
m
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció
al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums
i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
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Preu (€) Import (€)

57,200

1,73

98,96

22,000

1,42

31,24

5,000

11,93

59,65
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Pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Num.
U
Descripció
2.4.4

m

2.4.5

m

2.4.6

u

2.5.- ENLLUMENAT
2.5.1
u

2.5.2

u

2.5.3

m

Amidament

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció
al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2x16
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums
i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de tub de PVC,
sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Inclús accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Subministrament i instal·lació en superfície de caixa de derivació estanca,
rectangular, de 105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre amb cargols
de/1 4 de tornada. Inclús reglets de connexió i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

15,000

6,25

93,75

52,000

3,59

186,68

16,000

6,72

107,52

Total 2.4.- C02.4 DISTRIBUCIÓ BT:

577,80

Subministrament i instal·lació en superfície de caixa de derivació estanca,
rectangular, de 105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre amb cargols
de/1 4 de tornada. Inclús reglets de connexió i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Subministrament i instal·lació en la superfície del sostre en garatge de
lluminària, de 1280x105x120 mm, per a 2 làmpades fluorescents TL de 36 W,
amb cos de polièster reforçat amb fibra de vidre; reflector interior de xapa
d'acer, acabat termoesmaltat, de color blanc; difusor de policarbonat
transparent; balast electrònic; protecció IP65 i rendiment major del 69%. Inclús
làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de tub de PVC,
sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Inclús accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
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Preu (€) Import (€)

6,000

6,72

40,32

5,000

73,68

368,40

20,000

3,59

71,80

Total 2.5.- C02.5 ENLLUMENAT:

480,52

Total pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA:

9.474,14
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Pressupost parcial nº 3 EQUIPAMENT
Num.
U
Descripció
3.1

u

Amidament

Subministrament i muntatge d'estació d'aparcament per a 2 bicicletes
elèctriques, d'acer, tipus "Smart-Rak" de Semab, o similar.
Característiques:
- Material: acer.
- Permet lligar la bicicleta a les rodes i quadre.
- Regata per introducció dels pedals de les bicicletes.
- L'accés a la càrrega de la bateria serà gestionada amb aplicació mòbil.
Inclou:
- 2 x base d'endoll monofàsic.
- 2 x Compartiment per guardar casc i/o seient.
- Pintat amb dues capes (imprimació epoxi i pintura de polièster QUALICOATespecial per a exteriors).
- Colors i disseny a decidir per la Direcció Facultativa.
- Muntatge, ancoratge i connexionat dels elements.
- Software de control i gestió (i possible cobrament a l'usuari final) mitjançant
una APP, durant un periode de 2 anys.
- Assistència tècnica per resolució d'incidències, durant un periode de 2 anys.
El Software ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents funcions:
- Sistema de control d'accessos que permet l'accés només als usuaris
registrats.
- Gestionar usuaris, vehicles, targetes RFID i transaccions realitzades.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Disposar en temps real de connexió amb els carregadors per a detectar errors
o incidències i plantejar solucions. Mapa dinàmic amb indicadors d’estat.
- Veure informació estadística de totes les operacions de gestió del software:
històric de transaccions, d’usuaris i de carregadors.
L'APP ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents funcions:
- Permetre l'accés a la terminal d'estacionament.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Permetre l'accés a l'estació de manteniment.
- Veure informació de l'estat dels punts de recàrrega.
L'assistència tècnica inclou:
- Telèfon de suport accessible 24hores/7díes a la setmana per resolució en
remot d’incidències i anàlisis de dades.
- Desplaçament inclòs per resolució d’incidències de mal funcionament de
l’equip degut a defectes de materials o instal·lacions durant el període de
garantia (2 anys des de la seva instal·lació). Les incidències es tractaran en
horari laboral (de 9:00h a 17:00h, de dilluns a divendres) i amb temps de
resolució màxim de cinc dies laborals.
No inclou:
- Les incidències degudes a accidents, ús negligent, reparació, manipulació o
modificació del producte per personal no autoritzat;
- Danys per descàrregues atmosfèriques, inundacions, incendis, plagues,
terratrèmols, accions de terceres parts o qualsevol altra raó diferent a les
condicions normals de funcionament de les estacions de recàrrega;
- Danys per sobretensions provinents del vehicle elèctric o de la xarxa elèctrica;
- Peces fora del període de garantia.
Preu per estació.
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8,000

Preu (€) Import (€)

1.149,12
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9.192,96

Pressupost parcial nº 3 EQUIPAMENT
Num.
U
Descripció
3.2

u

3.3

u

Amidament

Subministrament i muntatge d'estació de manteniment d'auto-reparació de
bicicletes, tipus "bike tools" de Semab, o similar.
Característiques:
- Material: acer.
- Sujecció de la bicicleta mitjançant gantxos amb gomes que permeten una
còmoda i correcta manipulació de la bicicleta.
- Tancament i obertura accionat mitjançant software.
Inclou:
- Bomba d'aire per l'inflat de les rodes.
- Claus hexagonals tipus "allen" de 3, 4 i 5 mm.
- Clau anglesa (regulable).
- Alicates.
- Tornavís pla.
- Tornavís d'estrella.
- Joc de 2 palanques per al desmuntatge de cobertes.
- Sujecció de les eines amb cables d'acer ancorats a la base per evitar furts i
vandalisme.
- Pintat amb dues capes (imprimació epoxi i pintura de polièster QUALICOATespecial per a exteriors).
- Colors i disseny a decidir per la Direcció Facultativa.
- Muntatge, ancoratge i connexionat dels elements.
- Software de control i gestió (i possible cobrament a l'usuari final) mitjançant
una APP, durant un periode de 2 anys.
- Assistència tècnica per resolució d'incidències, durant un periode de 2 anys.
El Software ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents funcions:
- Sistema de control d'accessos que permet l'accés només als usuaris
registrats.
- Gestionar usuaris, vehicles, targetes RFID i transaccions realitzades.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Disposar en temps real de connexió amb els carregadors per a detectar errors
o incidències i plantejar solucions. Mapa dinàmic amb indicadors d’estat.
- Veure informació estadística de totes les operacions de gestió del software:
històric de transaccions, d’usuaris i de carregadors.
L'APP ha de funcionar en linia i ha de permetre les següents funcions:
- Permetre l'accés a la terminal d'estacionament.
- Activar/desactivar els punts de recàrrega.
- Permetre l'accés a l'estació de manteniment.
- Veure informació de l'estat dels punts de recàrrega.
L'assistència tècnica inclou:
- Telèfon de suport accessible 24hores/7díes a la setmana per resolució en
remot d’incidències i anàlisis de dades.
- Desplaçament inclòs per resolució d’incidències de mal funcionament de
l’equip degut a defectes de materials o instal·lacions durant el període de
garantia (2 anys des de la seva instal·lació). Les incidències es tractaran en
horari laboral (de 9:00h a 17:00h, de dilluns a divendres) i amb temps de
resolució màxim de cinc dies laborals.
No inclou:
- Les incidències degudes a accidents, ús negligent, reparació, manipulació o
modificació del producte per personal no autoritzat;
- Danys per descàrregues atmosfèriques, inundacions, incendis, plagues,
terratrèmols, accions de terceres parts o qualsevol altra raó diferent a les
condicions normals de funcionament de les estacions de recàrrega;
- Danys per sobretensions provinents del vehicle elèctric o de la xarxa elèctrica;
- Peces fora del període de garantia.
Preu per estació.
Subministrament i muntatge de sistema d'aparcament de dues alçades per a 2
bicicletes a portell ("tresbolillo"), d'acer, tipus "two levels" de Semab, o similar.
Característiques:
- Material: acer.
- Amb mecanisme d'elevació pneumàtic del carril superior que permet realitzar
un menor esforç per aparcar la bicicleta.
- Amb sistema de bloqueig automàtic de les rodes.
- Sistema de tanca mitjançant moneda, clau o tarja (a decidir per la Direcció
Facultativa).
- Sistema amb un sol punt de gir (sense desplaçament horitzontal).
- Adaptable a tots els models de bicicletes.
Inclou:
- Pintat amb dues capes (imprimació epoxi i pintura de polièster QUALICOATespecial per a exteriors).
- Colors i disseny a decidir per la Direcció Facultativa.
- Muntatge, ancoratge i connexionat dels elements.
Preu per 2 ancoratges (2 bicicles per 2 alçades diferents).
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Preu (€) Import (€)

1,000

2.080,31

2.080,31

16,000

198,12

3.169,92
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Pressupost parcial nº 3 EQUIPAMENT
Num.
U
Descripció
3.4

u

Amidament

Subministrament i muntatge de sistema de videovigilància per a ús exterior,
control remot i visió nocturna.
- Imatges Full HD 1080p i monitor LCD de 10.1 "
- Alertes instantànies activades per moviment
- Enregistrament 24/7
- IP66 a prova d'aigua per a ús exterior / interior
Especificacions:
DVR (Digital Video Recorder):
- Pantalla LCD: 10.1 "
- Compressió de vídeo: H.264 +
- Entrada de vídeo IP: 4 canals sense fil
- Sortida d'àudio: suport
- Resolució màxima de gravació: fins 2MP (1920x1080)
- Resolució màxima de reproducció: fins 2MP (1920x1080)
- Canal de reproducció màx.: 4 canals
- Capacitat màxima de reproducció: 4 canals 1080p
- HDD: 1 interfície SATA
- Capacitat d'HDD: fins a 4 TB de capacitat (3.5 polzades)
- Interfície de xarxa: RJ45 x1 (10/100 M)
- Antena sense fils: incorporada (IEEE802.11b / g / n)
- USB: USB 2.0 x1
- Potència de funcionament: DC 12 V
- Consum d'energia: 20 W (amb HDD)
- Temperatura de treball: -10°C / +55°C
Càmera:
- Resolució de vídeo: 2MP (1920x1080)
- Sensor d'imatge: CMOS
- Compressió de vídeo: H.264 +
- Compressió d'àudio: G.711A
- Lent: 2.7-13.5 mm
- Quantitat de LED infrarojos: 3 peces Classe A LED de matriu
- Distància de visió nocturna: fins a 40 m
- Classificació a prova d'intempèrie: IP66
- Temperatura de funcionament: -10°C / +55°C
Inclou:
* 1x DVR (Digital Video Recorder)
* 2x càmeres
* 1x Adaptador de corrent per DVR
* 2x adaptadors de corrent per a càmeres
* 2x Antenes
* 1x Ratolí
* 1x cable Ethernet
* 1x CD
* 1x Manual d'usuari
* 1 cable d'extensió d'antena
Sistema totalment muntat, connexionat i provat.

1,000

Preu (€) Import (€)

832,12

832,12

Total pressupost parcial nº 3 EQUIPAMENT: 15.275,31
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Pressupost parcial nº 4 SENYALITZACIÓ I PINTURA
Num.
U
Descripció
4.1

u

4.2

m²

4.3

m²

4.4

m²

4.5

u

Amidament

Suport tubular d'acer galvanitzat de 60x3 mm, de 3.6 m, per a suport de
senyalització vertical de tràfic, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I.
Totalment muntat.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Execució de la base de
formigó. Col·locació i fixació de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, antilliscant, color a decidir
per la Direcció Facultativa, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda
amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà).
Aplicació manual de pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques,
color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial transversal contínua,
de 15 cm d'amplada.
Aplicació manual de pintura plàstica per a exterior, a base de resines acríliques,
color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes i simbols.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla. Aplicació
d'una mà de fons i una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
Revestiment publicitari amb vinil de tall, sobre la superfície regularitzada de
paraments verticals exteriors.
Garantía d'abrasió solar mínima de 7 anys
Colors i disseny a decidir per la Direcció Facultativa.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície a revestir. Replanteig de juntes,
forats i punts de trobada. Tall i preparació del revestiment. Aplicació de
l'adhesiu. Col·locació i fixació del revestiment. Neteja de l'adhesiu sobrant i pas
del corró d'aixafar juntes. Resolució del perímetre del revestiment. Neteja de la
superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir per la
Direcció Facultativa, acabat mat, sobre suport de metall, mitjançant l'aplicació
de dues mans d'acabat amb pintura a base de copolímers acrílics en dispersió
aquosa i pigments, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 50 microns
per ma (rendiment: 0,25 l/m² cada mà). Inclús p/p de preparació del suport
mitjançant rentat a alta pressió amb aigua i una solució d'aigua i lleixiu al 10%,
aclarit i assecat.
Inclou: Preparació i neteja del suport. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, rectangular, de 60x90 cm, amb
retroreflectància nivell 3 (H.I.).
Inclou: Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.
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Preu (€) Import (€)

1,000

132,03

132,03

25,000

24,62

615,50

22,000

36,48

802,56

87,000

17,94

1.560,78

1,000

108,65

108,65

Total pressupost parcial nº 4 SENYALITZACIÓ I PINTURA:

3.219,52
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Pressupost parcial nº 5 SEGURETAT I SALUT
Num.
U
Descripció
5.1

Pa

Amidament

Partida per la Seguretat i Salut d'acord amb l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut
que inclou aquest projecte executiu.

T21800 EXE ENE SANT QUIRZE - TERMINAL VMP_SS

Preu (€)

1,000

Import (€)

851,94

851,94

Total pressupost parcial nº 5 SEGURETAT I SALUT:

851,94
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Pressupost parcial nº 6 GESTIÓ DE RESIDUS
Num.
U
Descripció
6.1

u

Amidament

Preu (€) Import (€)

Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes
de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. Sense incloure servei d'entrega, lloguer, recollida en obra del
contenidor i transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades
segons especificacions de Projecte.

6.2

u

2,000

41,41

82,82

2,000

83,92

167,84

Total pressupost parcial nº 6 GESTIÓ DE RESIDUS:

250,66

Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei
de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega
i el viatge de tornada.
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Pressupost parcial nº 5 GESTIÓ DE RESIDUS
Num.
U
Descripció

7.1

u

Amidament

Preu (€)

Import (€)

1,000

1.485,94

1.485,94

Total pressupost parcial nº 7 LEGALITZACIÓ I TRÀMITS:

1.485,94

Projecte de legalització per a una nova instal·lació
de BT de fins a 50 kW.
Inclou:
- Memòria tècnica descriptiva, càlculs justificatius i
plànols per a legalitzar la instal·lació realitzada,
- Visita d'inspecció per empresa certificadora,
- Pagament de taxes,
- Tramitació a indústria,

T21800 EXE ENE SANT QUIRZE - TERMINAL VMP_SS
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RESUM DEL PRESSUPOST

5.5.

RESUM DEL PRESSUPOST

Capítol 1 OBRA CIVIL

21.089,55

Capítol 1.1 RASES I BASAMENTS

2.921,74

Capítol 1.2 FONAMENTS

6.158,46

Capítol 1.3 ESTRUCTURA METÀL·LICA

11.745,98

Capítol 1.4 EVACUACIÓ D'AIGÜES

263,37

Capítol 2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

9.474,14

Capítol 2.1 INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ

5.115,33

Capítol 2.2 QUADRE GENERAL BT

636,67

Capítol 2.3 SUBQUADRE TERMINAL VMP

2.663,82

Capítol 2.4 DISTRIBUCIÓ BT

577,80

Capítol 2.5 ENLLUMENAT

480,52

Capítol 3 EQUIPAMENT

15.275,31

Capítol 4 SENYALITZACIÓ I PINTURA

3.219,52

Capítol 5 SEGURETAT I SALUT

851,94

Capítol 6 GESTIÓ DE RESIDUS

250,66

Capítol 7 LEGALITZACIÓ I TRÀMITS

1.485,94

Pressupost d'execució material

51.647,06

13% de despeses generals

6.714,12

6% de benefici industrial

3.098,82

Suma

61.460,00

21%

12.906,60

Pressupost d'execució per contracta

74.366,60

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SETANTA-QUATRE MIL
TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS.

Reus, Juny de 2021

Realitzat per,

Jorge Ríos Cortés
Enginyer Tècnic Industrial
Col·legiat nº 20.829 CETIT
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6. ANNEXES
ANNEX 1.

RECULL FOTOGRÀFIC

Imatge 1: Emplaçament Terminal d’aparcament de bicicletes.

Imatge 2: Emplaçament Terminal d’aparcament de bicicletes.
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ANNEX 2.

SERVEIS AFECTATS
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SERVEIS AFECTATS
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SERVEIS AFECTATS
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SERVEIS AFECTATS
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SERVEIS AFECTATS
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CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS

ANNEX 3.

CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS

ESTACIÓ SMART RACK
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ESTACIÓ TWO LEVELS
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CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS

ESTACIÓ BIKE TOOLS
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ESTRUCTURA METÀL·LICA

Estructura metàl·lica. Porxo d’entrada i accés exterior. Exemple

Estructura metàl·lica. Vista interior. Exemple
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ANNEX 4.

CÀLCULS D’ESTRUCTURA

CONSIDERANCIONS PRELIMINARS
Segons indica el CTE - Codi Tècnic de l'Edificació en el seu article 1 "objecte", aquest serà
d'obligat compliment per a edificis i no per a estructures metàl·liques d'aquesta naturalesa i
ús, com és un aparcament de bicicletes atès que no es tracta d'un edifici. Tot i no estar obligats
a complir amb el CTE d’una manera estricta, es pren com a base per a realitzar el càlcul de
l’estructura.
També s'indica a l’esmentat CTE, que per edificis d'escassa entitat és a judici i consideració
del tècnic competent en la matèria, prendre les consideracions de càlcul oportunes, sempre
salvaguardant la seguretat estructural del conjunt.
En aquest sentit el tècnic ha primat la seguretat estructural (ELU), enfront de les deformacions
(ELS). En aquest cas, la deformació de la mènsula en el seu extrem, en les combinacions més
restrictives són perfectament assumibles ja que, encara que excedeixen del que indica el CTE,
no es posa en perill la seguretat estructural del conjunt.
ACCIONS CONSIDERADES
Les accions que s'han considerat per al càlcul i dimensionat de la present Terminal
d’aparcament de bicicletes, han estat preses de l'CTE DB-AE "Acciones en la edificación", i
es detallen a continuació:
Accions permanents
•

Pes propi de l’estructura: densitat de l’acer = 7.850 kg/m3).

•

Pes propi de la coberta: panells solars, chapa coberta i corretges = 15 kg/m2

Accions variables
Sobrecàrrega de neu
El valor de càrrega de neu per unitat de superfície en projecció horitzontal es calcularà segons:

qn = µ·sk
Essent,
•
•
•

qn: valor de la càrrega de neu [kN/m2]
µ: coeficient de la forma de coberta.
sk: valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal (Annex E del CTE
SE-AE).

De la taula E.2 de l’Annex E del DB SE-AE es pren que per Sant Quirze del Vallès, zona 2
(altitud 188 msnm), la càrrega de neu és de 0,5 kN/m2.
En el cas d’una vertent simple, al tractar-se d’una vesant limitada inferiorment per un tremujal
sense impediment al lliscament de la neu, el factor de forma és 1, al tenir una inclinació
inferiora 30º.
Amb µ=1 s’obté que la càrrega de neu serà:

qn = µ·sk = 1 · 0,5 = 0,5 kN/m2
Càrrega de vent
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Per calcular l'acció de vent s'han seguit les indicacions de l'apartat 3.3 de l'DB SE-AE. L'acció
de vent pot expressar-se com:

qe = qb ·ce ·c p
Essent,
•
•
•

qb: pressió dinàmica del vent (obtinguda a l’annex D)
ce: coeficient d’exposició
Cp: coeficient eòlic, que depèn de la forma i orientació de la superfície respecte al vent.
Un valor negatiu indica succió.

De l’Annex D s’obtè que per la zona B, el valor de la pressió dinàmica és:
Zona B  qb = 0,45 kN/m2  V=97,2 km/h = 27 m/s

El coeficient d’exposició per alçades inferiors a 200 metres, es pot prendre per les expressions:

ce = F ·( F + 7·k )

F = k·ln(max( z , Z ) / L)

On els paràmetres característics de cada tipus de terreny k, L, Z s’obtenen de la taula següent:

Es considera un grau d’asperesa IV, per la qual cosa es tindrà:
F = 0,22 · ln (5/0,3) = 0,619
Ce = 0,619 · (0,619 + 7 · 0,22) = 1,336 Qe = 0,52 · 1,336 · Cp
El coeficient eòlic correspon a les taules 10.3.1 i 10.3.2 de la norma UNE-ENV 1991.02.04:
1995, i dependrà si és de succió o de pressió i de la zona de la coberta, sent els coeficients
considerats al càlcul:
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Accions tèrmiques y sísmiques
NO es consideren degut a les dimensions reduides de l’aparcament.
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MATERIALS
Estructura metàl·lica (aparcament)
L’estructura es realitzarà amb perfils laminats en calent tipus IPE, HEB, IPN, xapa plegada,
essent l’acer utilitzat el SR-275JR (antiga nomenclatura A-42b), les característiques són:
•
•
•
•
•
•

Límit elàstic:
fyk =
Mòdul d’elasticitat:
E=
Mòdul d’elasticitat transversal
G=
Coeficient de Poisson
µ=
Coeficient de dilatació tèrmica
α=
Densitat de l’acer estructural 7,85 T/m3

2.806 kg/cm2
275 N/mm2
2,1·106 kg/cm2
2,1·105 N/mm2
8,1·105 kg/cm2
8,1·104 N/mm2
0,3
1,2·10-5 (ºC)-1
7.850 kg/m3

Les corretges seran d’acer conformat, les característiques mecàniques són:
•
•
•
•

Límit elàstic:
fyk > 2.400 kg/cm2
Resistència de tracció
>
3.700 kg/cm2
Allargament de trencament
> 26%
Doblegat satisfactori realitzant assaig segons UNE-7-472.

Estructura de formigó (fonaments)
Per al càlcul dels fonaments s'han utilitzat els següents materials:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formigó de fonaments:
Fck
Fyk
Coeficient reductor fck
Coeficient reductor fyk
Acer en perns d’ancoratge:
Tensió elàstica
Quantia geomètrica mínima
Seguretat a la bolcada
Densitat del formigó armat

HA-250/P/40/IIa
= 250 kg/cm2
= 4.100 kg/cm2
= 1,5
= 1,15
B500S (A-4D)
= 2.400 kg/cm2
= 0,0018
1,3
= 2,5 T/m3

COEFICIENTS DE SEGURETAT I PONDERACIÓ
Per a la resistència de l'acer s'han adoptat els següents coeficients:
•
•
•

γM0=1,05
γM1=1,05
γM2=1,25

•

γM3=1,10

•

γM3=1,25

•

γM3=1,40

Coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material.
Coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d’inestabilitat.
Coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del
material o secció, ia la resistència dels mitjans d'unió.
Coeficient parcial per a la resistència al lliscament d'unions amb
cargols pretensats en Estat Límit de Servei.
Coeficient parcial per a la resistència al lliscament d'unions amb
cargols pretensats en Estat Límit Últim.
Coeficient parcial per a la resistència al lliscament d'unions amb
cargols pretensats i forats rasgats o amb sobremesura.
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HIPÒTESIS DE CÀLCUL
Es tracta d'una estructura metàl·lica cargolada tipus “gàbia” per a coberta de pàrquing de
bicicletes, consistent en pòrtics situats a una distància de 2 m, sobre els quals recolzen les
corretges longitudinalment per sustentar la coberta. Aquests pòrtics o mènsules consisteixen
en 2 pilars encastats a la fonamentació mitjançant placa base, els quals dónen suport a la
jàssera superior de 6 m. en la seva coronació, a una alçada de 2,5 mtrs, amb una inclinació
inferior a 10º.
Les seccions dels perfils s'han calculat totes com a classe 3, segons l'apartat 5.2.4. del DB
SE-A.
L'estructura està formada per perfils laminats en calent, sent tant el pilar com la jàcera perfils
tancats, amb secció quadrada i rectangular, galvanitzats en calent per immersió en Zinc fos a
450ºC. Les unions tant a la base com en la unió braç-peu són mitjançant plaques i cargols.
Igualment en les corretges transversals mitjançant eixos soldats per a tal fi en el braç de les
mènsules.
Per al càlcul dels fonaments s'ha estimat una resistència de el terreny de 1 kg/cm2, dada que
s'hauria de comprovar si hi ha dubtes de la seva qualitat amb anterioritat a l'execució de les
sabates mitjançant el corresponent estudi geotècnic.
COMBINACIÓ D’ACCIONS
Per al càlcul de l’estructura s'han tingut en compte les següents accions:
•

ACCIONS PERMANENTS (G): Pes propi i concarga.

•

ACCIONS VARIABLES (Q): Neu + vent.

Aquestes accions s'han combinat segons l'article 4.2.2. de l'DB SE, la fórmula de combinació
és:

Essent,
•
•
•

G: Accions permanents
P: Accions de pretensat
Q: Accions variables
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On els coeficients parcials de seguretat (γ) per les accions, són:

A aquests coeficients de seguretat se'ls aplicarà els coeficients de simultaneïtat o de
combinació següents:
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Les combinacions utilitzades per al càlcul de l'estructura són les combinacions de la 1 a la 4,
mentre que per al càlcul de les fonamentacions s'han considerat les combinacions nº5 a la 8.

COMBINACIONS
COMB
1
2
3
4
5
6
7
8

C
1,35
1,35
1,35
0,80
1,00
1,00
1,00
1,00

COEFICIENTS DE PONDERACIÓ
N
VP1
1,50
1,50
0,90
1,50
1,00
1,00
0,50
0,50

VS2

0,90
1,50

0,60
0,60
1,00
1,00

RESULTATS DEL CÀLCUL
Mènsula simple recta amb perfils IPE
•

Pilar:

IPE-220

•

Jàcera superior:

IPE-180

•

Placa d’ancoratge:

450x310x10 mm amb 2 rigiditzadors de 8 mm d’espessor i 10
cm d’alçada a ambdós costats del pilar.

•

Unió pilar Jàcera:

10 mm amb 4 + 5 cargols M16 i rigiditzadors de suport.

•

Fonaments:

2x1,5x1 m de formigó armat amb armadura superior/inferior
amb φ12 mm + 4 ancoratges tipus “gantxo”de M-20x600 mm.

Coberta
•

Corretges:

C-125x50x2 mm galvanitzades cada 96 cm.

•

Xapa coberta:

Grecada perfil 30 mm de 5 metres i 0,8 mm d’espessor.

Castelló, Febrer de 2020

Realitzat per,

Joaquín Vilalba Pascual
Enginyer Superior Industrial
Col·legiat nº 2703 CV
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ANNEX 5.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

INTRODUCCIÓ
La Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma
legal per la qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precises per
establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors davant dels riscos
derivats de les condicions de treball.
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
D’acord amb l’art. 7è, en aplicació d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el Contractista
ha d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquest document.
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador
de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció
facultativa. En cas d’obres de les administracions públiques s’haurà de sotmetre a
l’aprovació d’aquesta Administració.
Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al
seguiment del pla. Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els
contractistes i sotscontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una
informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra.
Durant l’execució de l’obra seran d’aplicació els principis de l’acció preventiva previstos a
l’article 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborables” i en particular a les següents
activitats.
ARTICULO 10 DEL RD 1627/1997
Artículo 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción
preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en
particular, en las siguientes tareas o actividades:
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta
sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento
o circulación.
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
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e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito
de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias
peligrosas.
f)

La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo
que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
i)

La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

j)

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad
que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret.
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà
d’incloure el Pla de Seguretat i Salut.
El coordinador de seguretat i salut, l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà
aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, al Contractista, sotscontractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sotscontractistes (art. 11è).
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra
establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a
continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns
d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser extrapolables a
d’altres feines.
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls,
cremades i cops, adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es
realitzi. A més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures
d’edificació veïnes i tenir cura de minimitzar en tot moment el risc d’incendi.
MITJANS I MAQUINÀRIA (EN QUALSEVOL FASE D’OBRA)
•

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

•

Interferències amb instal•lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..)

•

Desplom de maquinària d’obra (sitges, grues, etc.)

•

Riscos derivats del funcionament de grues.

•

Caiguda de la càrrega transportada.

•

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

•

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes)

•

Cops i ensopegades.
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•

Caiguda de materials, rebots i ambient excessivament sorollós.

•

Contactes elèctrics directes i indirectes.

•

Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

TREBALLS PREVIS
•

Interferències amb instal•lacions de subministrament públic (aigua, llum. gas...).

•

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes)

•

Cops i ensopegades.

•

Caiguda de materials, rebots.

•

Sobre esforços per postures incorrectes.

•

Abocada de piles de material.

ENDERROCS
•

Interferències amb instal•lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

•

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

•

Projecció de partícules durant els treballs.

•

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes)

•

Contactes amb materials agressius.

•

Talls i punxades.

•

Cops i ensopegades.

•

Caiguda de materials, rebots.

•

Ambient excessivament sorollós.

•

Sobre esforços per postures incorrectes.

•

Contactes amb materials agressius.

•

Talls i punxades.

•

Cops i ensopegades.

•

Caiguda de materials, rebots.

•

Ambient excessivament sorollós.

•

Contactes elèctrics directes o indirectes.

•

Sobre esforços per postures incorrectes.

•

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

•

Bolcada de piles de material.

RAM DE PALETA
•

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

•

Projecció de partícules durant els treballs

•

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes)

•

Contactes amb materials agressius

•

Talls i punxades

•

Cops i ensopegades
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•

Caiguda de materials, rebots

•

Ambient excessivament sorollós

•

Sobre esforços per postures incorrectes

•

Bolcada de piles de material

COBERTA
•

Interferències amb instal•lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

•

Projecció de partícules durant els treballs

•

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes)

•

Contactes amb materials agressius

•

Talls i punxades

•

Cops i ensopegades

•

Caiguda de materials, rebots

•

Ambient excessivament sorollós

•

Sobre esforços per postures incorrectes

•

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

•

Caigudes de pals i antenes

REVESTIMENTS I ACABATS
•

Generació excessiva de pals o emanació de gasos i vapors tòxics

•

Projecció de partícules durant els treballs

•

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes)

•

Contactes amb materials agressius

•

Talls i punxades

•

Cops i ensopegades

•

Caiguda de materials, rebots

•

Sobre esforços per postures incorrectes

INSTAL·LACIONS
•

Interferències amb instal•lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ..)

•

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes)

•

Talls i punxades

•

Cops i ensopegades

•

Caiguda de materials, rebots

•

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

•

Contactes elèctrics directes o indirectes

•

Sobre esforços per postures incorrectes

•

Caigudes de pals i antenes
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MESURES ESPECIFIQUES PER TREBALLS EN LA PROXIMITAT D’INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES D’ALTA TENSIÓ
Els oficis més comuns en les instal•lacions d’alta tensió són els següents:
•

Instal·lació de suports metàl•lics o de formigó.

•

Instal·lació de conductors nus.

•

Instal·lació d’aïllament ceràmics.

•

Instal·lació de creuaments metàl•liques.

•

Instal·lació d’aparells de seccionament i tall (interruptors, seccionadors, fusibles, etc.).

•

Instal·lació de limitadors de sobretensió (autovàlvules parallamps)

•

Instal·lació de transformadors tipus intempèrie sobre tipus.

•

Instal·lació de dispositius antivibracions.

•

Mesura d’altura de conductors.

•

Detecció de parts en tensió.

•

Instal•lació de conductors aïllats en rases o galeries.

•

Instal•lació d’envoltants prefabricades de formigó.

•

Instal•lació de cel•les elèctriques (seccionament, protecció, mesura, etc.).

•

Instal•lació de transformadors en envoltants prefabricades a nivell del terreny.

•

Instal•lació de quadres elèctrics i sortides en B.T.

•

Interconnexió entre elements.

•

Connexió i desconnexió de línies o equips.

•

Posada a terra i connexions equipotencials.

•

Reparació, conservació o canvi dels elements citats.

Els riscos més freqüents durant aquests oficis són els anomenats a continuació:
•

Lliscament, esllavissaments de terra per diferents motius (no utilitzar el talús adequat,
per variació de la humitat del terreny, etc.).

•

Riscos derivats de la utilització de màquines-eines i maquinaria pesada en general.

•

Atropellaments, col•lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinaria per moviment
de terres.

•

Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials i eines.

•

Contactes amb el formigó (dermatitis per ciment, etc.).

•

Cops.

•

Talls per objecte o eines.

•

Incendi i explosions. Electrocucions i cremades.

•

Riscos per sobre esforços musculars.

•

Contacte directe amb una part del cos humà i contacte ha través d’eines o útils.

•

Contacte a través de maquinària de gran altura.

•

Maniobra en centres de transformació privat per personal amb escàs o nul coneixement
de la responsabilitat i riscos d’una instal•lació d’alta tensió.
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Les mesures preventives de caràcter general es descriuen a continuació:
•

Es realitzarà un disseny segur i viable per part del tècnic projectista.

•

Els treballadors rebran una formació específica referent als riscos en alta tensió.

Per evitar el risc de contacte elèctric s’allunyarà les parts actives de la instal•lació a
distància suficient del lloc on les persones habitualment es troben o circulen, es recobriran
les parts actives amb aïllament apropiat, de tal manera que conserven les seves propietats
indefinidament i que limiten la corrent de contacte a un valor innocu (1 mA) i s’interposaran
obstacles aïllants de forma segura que impediran tot contacte accidental.
La distància de seguretat per línies elèctriques aèries d’alta tensió i els diferents elements,
com maquinària, grues, etc. no serà inferior a 3 m. Respecte a les edificacions no serà
inferior a 5 m.
Convé determinar amb la suficient antelació, al començar els treballs o en la utilització de
maquinària mòbil de gran altura, si existeix el risc derivat de la proximitat de línies
elèctriques aèries. S’indicaran dispositius que limitin o indiquin l’altura màxima permissible.
Serà obligatori l’ús del cinturó de seguretat pels operaris encarregats de realitzar treballs
en altura.
S’evitarà augmentar la resistivitat superficial del terreny.
MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general tindran preferència les proteccions col•lectives en front les
individuals. A més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars,
la maquinària i les eines de treball. D’altra banda els mitjans de protecció hauran d’estar
homologats segons la normativa vigent.
Mesures de protecció col•lectiva
•

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
feines i circulacions dins l’obra.

•

Senyalització de les zones de perill.

•

Respectar les distàncies de seguretat amb les instal•lacions existents.

•

Els elements de les instal•lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants.

•

Fonamentació correcta de la maquinària d’obra.

•

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra

•

Sistema de rec que impedeix l’emissió de pols en gran quantitat.

•

Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes).

•

Utilització de paviments antilliscants.

•

Col•locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. Col•locació de
xarxes en forats horitzontals.

•

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones).

•

Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal•lades.

•

Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides.
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Mesures de protecció individual
•

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projecció de partícules.

•

Utilització de calçat de seguretat.

•

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir
punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la
utilització del qual serà obligatòria.

•

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius
i minimitzar el risc de talls i punxades.

•

Utilització del casc.

•

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.

•

Utilització de davantals.

•

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació
per més d’un operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire.

Mesures de protecció a tercers
•

Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la
calçada s’ha de preveure un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament ha
d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar-hi.

•

Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes).

•

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones).

•

Bolcada de piles de material.

PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent. S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals
s’hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible,
d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies,
taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidents.
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NORMATIVA APLICABLE
Relació de normes i reglaments aplicables
Data d’actualització : 19/03/2010
•

Llei 21/1992, de 16 de juliol (BOE 23.07.1992), llei d’indústria.

•

Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE: 10/11/1995), de prevenció de Riscos Laborals.

•

Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE: 13/12/2003), de reforma del marc normatiu de
la prevenció de riscos laborals.

Desenvolupament de les següents disposicions.
•

Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny de 1992 (DO: 26/08/1992), disposicions mínimes de
seguretat i de salut que han d'aplicar-se en les obres de construcció temporals o
mòbils.

•

Reial Decret 39/1997, de 17 de gener (BOE: 31/01/97), Reglament dels Serveis de
Prevenció.

•

Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril (BOE: 23/04/97), disposicions mínimes en matèria
de senyalització de seguretat i salut en el treball.

•

Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril (BOE: 23/04/97), disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball. Modifica i deroga alguns capítols de l'Ordenança
de Seguretat i Higiene en el treball.

•

Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril (BOE: 23/04/97), disposicions mínimes de seguretat
i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular
dorsolumbars, per als treballadors.

•

Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril (BOE: 23/04/97), disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.

•

Reial Decret 664/1997, de 12 de maig (BOE: 24/05/97), protecció dels treballadors
contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.

•

Reial Decret 665/1997, de 12 de maig (BOE: 24/05/97), sobre la protecció dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant
el treball.

•

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig (BOE: 12/06/97), disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció
individual.

•

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (BOE: 07/08/97), disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

•

Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, (BOE: 25/10/97),disposicions mínimes de
seguretat i de salut en les obres de construcció.

•

Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril (BOE: 1/05/2001), sobre la protecció de la salut i
seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant
el treball.

•

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny (21/06/2001), sobre Disposicions mínimes per a la
protecció de la Salut i Seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.

•

Reial Decret 836/2003, de 27 de juny (BOE 17/07/2003), pel qual es s'aprova una nova
Instrucció tècnica complementària "MIE-AEM-2" del Reglament d'aparells d'elevació i
manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions.

•

Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei
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31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de
coordinació d'activitats empresarials.
•

Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004), pel qual es modifica el
Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en
matèria de treballs temporals en altura.

•

Reial Decret 286/2006, de 10 de març (BOE: 11/03/2006), sobre la protecció de la salut
i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll.

•

Reial decret 396/2006, de 31 de març (BOE: 11/04/2006), pel qual s'estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició
a l'amiant.

•

Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre (11/10/2008), normes per a la comercialització
i posada en servei de les màquines.

•

Reial Decret 337/2010, de 19 de març (BOE: 23/03/2010), pel qual es modifiquen el
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de
Prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei
32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la
construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

•

Ordre de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap. VII. Art. 66 a 74 (BOE: 03/02/40) Reglament
general sobre Seguretat i Higiene.

•

Ordre de 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/52), Reglament de Seguretat i Higiene en la
Construcció i Obres Públiques.

•

Ordre de 9 de març de 1971 Cap. VI, i Art. 24 i 75 del Cap. VII. (BOE: 06/04/71), per la qual
s'aprova l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.

•

Ordre de 20 de setembre de 1986 (BOE: 13/10/86), model de llibre d'incidències
corresponents a les obres en les quals sigui obligatori un estudi de seguretat i higiene
en el treball.

•

Ordre de 31 d'agost de 1987 (BOE: 18/09/87), senyalització, abalisament, defensa,
neteja i terminació d'obres fixes en vies fora de poblat.

•

Resolució de 29 de novembre de 2001, de la Direcció General de Treball, per la qual es
disposa la inscripció en el Registre i publicació del laude arbitral de data 18 d'octubre
de 2001, dictat per don Tomás Sala Franco, en el conflicte derivat del procés de
substitució negociada de la derogada Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i
Ceràmica.

•

Correcció d’errades : BOE: 06/04/71

•

Modificació: BOE: 02/11/89

•

Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997,
RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997.

Resolucions aprovatòries de Normes tècniques Reglamentàries per a diferents mitjans de
protecció personal de treballadors
•

R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metàl·lics

•

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectors auditius

•

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantalles per a soldadors.
(Modificació: BOE: 24/10/75).
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•

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guants aïllants d'electricitat.
(Modificació: BOE: 25/10/75).

•

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calçat de seguretat contra riscos
mecànics. (Modificació: BOE: 27/10/75).

•

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetes aïllants de maniobres.
(Modificació: BOE: 28/10/75).
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equips de protecció personal de
vies respiratòries. Normes comunes i adaptadors facials. (Modificació: BOE: 29/10/75).

•

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equips de protecció personal de
vies respiratòries: filtres mecànics. (Modificació: BOE: 30/10/75).

•

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equips de protecció personal de
vies respiratòries: màscares autofiltrants. (Modificació: BOE: 31/10/75).

•

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equips de protecció personal de
vies respiratòries: filtres químics i mixtos contra amoníac. (Modificació: BOE: 1/11/75).

Nous models per la notificació d’accidents de treball i instruccions per al seu compliment
i tramitació.
•

Ordre de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/1987) models per a la notificació
d'accidents de treball i es donen instruccions per al seu emplenament i tramitació.

Reus, Gener de 2021

Realitzat per,

Jorge Ríos Cortés
Enginyer Tècnic Industrial
Col·legiat nº 20.829 CETIT
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ANNEX 6.
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I
ENDERROC
INTRODUCCIÓ
L’objecte d’aquest document és oferir un estudi de gestió de residus de l’obra, d’acord
amb les exigències de la normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal. Marc legal:
Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (pogrom), que regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, desenvolupant la normativa bàsica estatal continguda en el Reial
Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició. Així mateix, es regulen diversos aspectes en relació amb el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, d'acord amb la Llei 8/2008,
de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons
sobre l'eliminació dels residus.
El qual estableix el regim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i
demolició, amb fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o
altres formes de valoració, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació.
Aquest document recull les directrius de gestió de residus de la construcció i demolició
que posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus.
MARC LEGAL
Durant les obres, tal com s'ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que
hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte
sobre l'entorn.
Llei 3/1998 de febrer de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental. A nivell
estatal es troba regulada per la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
Desenvolupada reglamentàriament pel Reial Decret 833/1998 de 20 de juliol i el Reial
Decret 952/1997 de 20 de juny, en el qual es desenvolupen les normes bàsiques sobre
els aspectes referits a les obligacions dels productors i gestors i a les operacions de gestió,
així com pel Reial Decret 105/2008 de l'1 de febrer pel qual regula la producció i gestió de
residus de construcció i demolició.
A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, així com l'Ordre MAM/304/2002, de
8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació dels residus
i la llista europea de residus.
La gestió de residus és troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 6/1993,
de 15 de Juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, així
com la Llei 3/1998 de febrer de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental. A
nivell estatal es troba regulada per la Llei 10/1998 de 21 d'abril de residus, desenvolupada
reglamentàriament pel Reial Decret 833/1998 de 20 de juliol i el Reial Decret 952/1997 de
20 de juny, en el qual es desenvolupen les normes bàsiques sobre els aspectes referits a
les obligacions dels productors i gestors i a les operacions de gestió, així com pel Reial
Decret 105/2008 de l'1 de febrer pel qual regula la producció i gestió de residus de
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construcció i demolició.
A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de
juny, així com l'Ordre *MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les
operacions de valorització i eliminació dels residus i la llista europea de residus.
TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la
seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de
l’1 de gener de 2002. Amb aquest catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix
quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials).
Al CER, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació
el mateix que al Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perquè
coincidir.
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun
dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció
amb l’aplicació del Catàleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificació.
RESIDUS PRINCIPALS
Els principals residus de la present obra de demolició son els següents:
•

Terres

•

Formigó

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen als següents grups:
(17) Residus de l’obra i demolició.
-

-

-

17 01 Formigó i maons.
-

17 01 01

Formigó

-

17 01 02

Maons

-

17 01 07
Mescles de formigó, totxos i materials ceràmics diferents dels
especificats en el codi 17 01 06. Total 1,32 m³.

17 02 Fusta i plàstic
-

17 02 01

Fusta

-

17 02 03

Plàstic

17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats
-

-

17 03 02
17 03 01.

Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)
-

17 04 01

Coure, bronze, llautó

-

17 04 02

Alumini

-

17 04 04

Zinc

-

17 04 05

Ferro i acer

-

17 04 07

Metalls mesclats. Total 0,37 m³.
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-

17 04 11

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10.

17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge
-

17 05 04
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05
03. Total 12 m³.

(20) Residus municipals (residus domèstics residus assimilables procedents dels
comerços, indústries i institucions), incloses les fraccions recollides selectivament
-

20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris)
-

20 02 01

Residus biodegradables

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.
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Altres residus
A part dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són:
•

Paper, cartró

•

Vasos, draps de neteja i roba de treball

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de
protecció no especificats en cap altra categoria
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.
ESTIMACIÓ DEL VOLUM DE RESIDUS GENERATS
Els volums aproximats dels principals residus generats per l’obra són els següents:
Amidament
(m3)

Pes
(T)

Residus generals: cartró, fusta, plàstics, etc.

0,50

0,40

Paviment asfalt

10,37

22,81

Formigó i llosetes

2,26

4,53

Rigola

0,00

0,00

Terres (m3)

8,01

13,61

Restes vegetals (m3)

0,00

0,00

TOTAL

21,14

41,35

Tipus de residu

Es considera que tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat. En
aquests amidaments no s’han inclòs les terres obtingudes a l’excavació de desmunts i
rases que es reutilitzaran pel replè de terraplens i rases, sempre que tècnicament sigui
adient a criteri de la Direcció d’Obres.
GESTIÓ DELS RESIDUS
En aquest apartat s’inclou les operacions i instal·lacions destinades a la gestió dels residus
que cal preveure des de la fase de projecte.
L’obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra.
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Gestió de residus dins de l’obra
MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
1
Separació segons tipologia Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
de residu
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents fraccions,
quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les
següents quantitats indicades a continuació:
Formigó
Maons, teules, ceràmics
Metalls
Fusta
Vidre
Plàstic
Paper i cartró

Quantitat límit (T)
80,0
40,0
2,0
1,0
1,0
0,5
0,5

Residu totals (T)
4,53
0,00
0,00
0,10
0,00
0,20
0,20

Cal separar
No
No
No
No
No
No
No

Especials

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre
d’altres recomanacions, es destaquen les següents:
No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra,
per tal d’evitar vessaments accidentals.
Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes
de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.
Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials.

Inerts

 contenidor per Inerts barrejats
 contenidor per Inerts Formigó
 contenidor per Inerts Ceràmica
 contenidor per altres inerts
 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador
 contenidor per metall
 contenidor per fusta
 contenidor per plàstic
 contenidor per paper i cartró
 contenidor per
 contenidor per
 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
 contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament previ.
Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix
emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a l’abocador
residus totals
Residus reciclats
m3
m3
T
Inert-formigó
0,000
0,000
0,000
Inert-ceràmica
0,000
0,000
0,000
Inert-petris
0,000
0,000
0,000
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà aproximadament, un
30% menor al volum inicial de residus petris)
m3
T
Àrid matxucat
0,000
0,000
-

No especials

Inerts+No Especials
2

Reciclatge
de
residus
petris inerts en la pròpia
obra o a una altra
d’autoritzada procedents
d’obra nova i/o enderroc

Reciclatge de terres i
graves a la pròpia obra o a
una altra d’autoritzada
procedents d’excavació i/o
enderroc de vials

3

Senyalització
contenidors
Inerts

No Especials barrejats

Especials

dels

Grava i sorra compacta
Grava i sorra solta
Argiles
Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè
TOTAL TERRES

residus totals
m3
0,000
8,01
0,000
0,000
0,000
0,000
8,01

Residus reciclats
m3
T
0,000
0,000
0,8
1,36
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,8
1,36

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació selectiva
prevista.
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170101, 170107 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
Fusta
Ferralla
Paper i cartró

Plàstic

Cables elèctrics

Aquest símbol identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels
residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a
cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.
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Gestió de residus fora de l’obra
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, la seva destinació serà un abocador
controlat o una planta de reciclatge.
Abans d'iniciar les obres haurà d'informar-se a l'Ajuntament qui serà el gestor o gestors de
residus més pròxims per a gestionar els residus generals al llarg de l'obra (utilitzar les fitxes
de referència corresponents).
Per a seleccionar les opcions externes de gestió, la pàgina Web de l'Agència de Residus
de Catalunya (www.arc.cat) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de
gestió autoritzades que existeixen al nostre país. Aquesta via permet obtenir dades per a
gestionar els residus segons la seva tipologia i destinació (reciclatge, transvasament o
selecció i abocat dipòsit controlat).
La consulta pot realitzar-se de dues maneres:
A) Directament per codi CER, a partir del vincle existent en la pàgina principal.
B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent en la pàgina principal.
https://sdr.arc.cat/modemp/ListGestors.do
http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=RUN
En el cas de Sant Quirze del Vallès, el depòsit més assenyalat de tots seria el dipòsit
controlat de Castellar del Vallès..
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Abans de començar l'obra, el contractista haurà de revisar i/o modificar l'Estudi de Gestió
de Residus (inclòs en aquest projecte) i desenvolupar el Pla de Gestió de Residus
corresponent.
El Pla de Gestió de Residus detallarà les operacions destinades a la selecció, classificació,
transport i deposició de residus generats en l'obra, i serà elaborat pel contractista, aprovat
per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
A més, aquest Pla haurà d'adjuntar els documents d'acceptació amb les empreses de
gestió de residus corresponents, que hauran de formalitzar-se quan s'aprovi aquest
document pel promotor i la Direcció Facultativa.
Qualsevol modificació referent a la gestió de residus reflectida en l'Estudi, haurà de ser
aprovada per la Direcció d'Obra, i es comunicarà a la Propietat per a la seva acceptació.
En qualsevol cas, hauran de respectar-se les prescripcions previstes en la Normativa
d'aplicació.
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS
La ubicació dels contenidors d’obra i espais reservats per a la gestió de residus la
contractista en el moment que redacti el pla de gestió de residus haurà d’identificar la
zona reservada per a la gestió dels residus caldrà adjuntar plànols senyalitzant les
instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge (ubicació dels contenidors i zones
d’aplec), maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de la
construcció i demolició dintre de l’obra (plantes mòbils, etc.).
Si s’escau, aquests plànols hauran d’indicar la localització dels punts de l’obra susceptibles
d’admetre material reutilitzat o reciclat. Aquestes instal·lacions hauran de contenir, com a
mínim, un contenidor de residus No Especials i un altre de residus Especials, tot i que
aquesta opció no és la més recomanades del punt de vista ambiental ja que dificulta el
reciclatge. En cas d’optar per aquesta via de gestió s’aconsella justificar la decisió.
PRESSUPOST
S’inclou el cost de la gestió de residus dins del pressupost d’obra.

Reus, Juny de 2021

Realitzat per,

Jorge Ríos Cortés
Enginyer Tècnic Industrial
Col·legiat nº 20.829 CETIT
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