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1. INTRODUCCIÓ

l'antic avant-canal i no es va revestir totalment sinó que es va deixar un tram per executar d'uns 200
metres, el més pròxim a l'inici del canal de reg.

Els terrenys agrícoles del Delta de l’Ebre (marges esquerre i dret) es reguen mitjançant dues
captacions existents a cada banda de l’assut de Xerta. En el marge dret hi ha una captació d’aigua

Tampoc es va executar cap camí de servei i com que hi ha un talꞏlus rocós al marge dret i al marge

lliure situada lleugerament aigües amunt de la captació de la Central Hidroelèctrica existent. Aquesta

esquerre un dic que separa de l’Ebre, fa que l’avant-canal sigui inaccessible.

aigua circula per un canal de 12,50 m d’amplada en un tram revestit de 515 m, continuant després per
un tram no revestit fins a dividir-se en dos, un és el canal de navegació i l’altre és el Canal Principal
del marge dret. El canal de navegació disposa d’unes rescloses que permeten el pas d’embarcacions,
per fer aquest tram de riu navegable salvant l’assut. En l’origen del Canal Principal hi ha una línia de
comportes que regulen el cabal d’entrada. A 230 m de l’inici del canal de reg, hi ha un comporta
abatible tipus radial (Taintor), aproximadament a la mateixa alçada que la Central Hidroelèctrica.

3. DESCRIPCIÓ DE LES INSTALꞏLACIONS EXISTENTS
El canal del marge dret l’Ebre és alimentat per una captació d'aigua lliure, coincident amb la captació
de la Central Hidroelèctrica existent. L’aigua circula pel canal revestit de formigó armat, de 12,50
metres d'amplada i 4,30m d’alçada general, al llarg de 515 metres, continuant després per un tram de
203 metres de llarg, sense revestiment en solera i alçat dret, amb un dic de formigó en massa que el

Donat que no hi ha cap mena de protecció a l’entrada de l’avant-canal i que la Central Hidroelèctrica

separa de l’Ebre, coronat per un muret d’1,0 metre d'alçada. El pendent del canal és nul, i està a la

té un dispositiu deflector, en situació d’avinguda hi ha una gran quantitat de flotants que entren a

cota 7. El tram final del canal, presenta una variació en amplada fins que al final un mur central el

l’avant-canal. Aquests flotants haurien de retornar al riu a l’arribar a la línia de comportes a través del

divideix en dos: el canal de navegació i l'entrada Canal Principal de la Dreta del Ebre. Previ a aquesta

sobreeixidor existent a la part esquerra. Aquest sobreeixidor disposa de dues comportes abatibles.

separació, al marge esquerre un sobreeixidor d’11,80 metres de longitud, amb dos vans separats per

Els flotants es condueixen mitjançant una biga deflectora regulable fins a aquestes comportes o llavis

un muret central i amb cota de llavi +10,30 metres, permet eliminar l’excés de cabal i flotants. Disposa

vessadors. S’ha comprovat però, que en situació d’avinguda aquest mecanisme és ineficient,

de dues comportes abatibles motoritzades. Al seu costat hi ha una descàrrega de fons amb comporta

acumulant-se gran quantitat de troncs en aquesta zona que després han de ser eliminats amb ajuda

mural motoritzada. El canal de navegació disposa en aquest punt d'unes rescloses que permeten el

de maquinària. La poca làmina d’aigua que es genera provoca que no hi hagi prou energia i calat per

pas d'embarcacions, per fer aquest tram de riu navegable salvant l'assut. En l'origen del Canal

arrossegar aquestes restes vegetals a través dels vessadors.

Principal de la Dreta de l'Ebre hi ha una línia de comportes que regulen el cabal d'entrada.

L’objecte del present projecte és múltiple, d’una banda dimensionar un nou element de seccionament

A uns 230 metres de la captació i davant de la central, una comporta abatible submergida, de tipus

de l’avant-canal, condicionar el tram no revestit d’avant-canal, dotar-lo a tota la longitud de

radial (Taintor), permet bloquejar l’entrada d’aigua a la infraestructura però, l’experiència ha demostrat

l’accessibilitat necessària i solucionar el problema de l’eliminació dels flotants.

que es tracta d’un element ineficaç que ha de ser complementat.

2. ANTECEDENTS

4. PROBLEMÀTICA ACTUAL

Abans de la implantació de la Central Hidroelèctrica situada a l’inici del canal, hi havia un sobreeixidor

Fruit de l’experiència de la Comunitat de Regants, de les visites efectuades durant la redacció del

lliure aigües amunt de les comportes del canal que complia amb la funció d’eliminació dels flotants.

present projecte constructiu, i de la lectura dels documents antecedents, entre els que cal fer especial

L’any 1992 es va construir la Central Hidroelèctrica de Xerta, propietat de la Compañía Mediterránea

esment al projecte redactat a l’any 2005 per l’empresa PROSER i signat per l’Enginyer Albert Gallego,

de Energías, S.A., segons concessió d’aprofitament emesa per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre

s'han constatat els següents problemes:

amb data 21 de gener de 2001. El cabal de l’aprofitament és de 553 m3/s amb un salt brut de 5,32 m
y una potència de 25.250 kW. Durant les obres de construcció de la central es va variar la situació de

Memoria
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Seccionament de l’avant-canal

Per executar les obres, per evitar pèrdues d'aigua i per la neteja d'algues d'avant-canal, no es disposa
de camí de servei a cap dels dos marges.

La comporta Taintor de retenció no funciona correctament (no es pot tancar l'avant-canal totalment).
Quan es tanca la comporta sempre hi queda una alçada d'aigua de 1,50 m, aigua que és evacuada
parcialment per una comporta de fons just abans de la resclosa. El fet de no poder buidar

La rampa existent d'accés està deteriorada, inaccessible i no permet l’accés en maquinària dins del
propi avant-canal.

completament l'avant-canal entre la comporta Taintor i la resclosa, impossibilita els treballs necessaris
de manteniment i la correcta revisió de la solera i dels murs, especialment del dic que recau al riu, per
a la detecció de possibles fissures, filtracions d'aigua, assentaments, etc. El mal funcionament de la
comporta és d’origen doncs, mai ha funcionat i tancat adequadament.

Revestiment de l’avant-canal
Hi ha uns 200 metres d'avant-canal que no estan revestits, fet que provoca pèrdues de cabal, dificulta
el manteniment, exposen al dic actual a mantenir la funció protectora en exclusivitat i redueix la
capacitat de gestió del flux a la infraestructura.
Pel que fa a la solera del canal tampoc està clar en quins trams l’avant-canal discórrer per terreny
natural o si hi ha algun tram revestit amb formigó. L'any 2017 es va haver d'injectar formigó un tram
de solera atès que es va detectar un gran forat on l'aigua es filtrava al riu. Aquests treballs es va haver
de realitzar amb una empresa especialitzada en actuacions i obres submarines (bussos) i una
autobomba de formigó de 60 m davant la impossibilitat de rebaixar el nivell d'aigua provocat pel defecte
d’estanquitat de la comporta radial (Radial) d’origen de l’avant-canal.
Anteriorment a l'any 2015, es va detectar un gran forat en el dic que separa el canal del riu de manera
que va caldre bombejar formigó a 60 metres de distància, amb les limitacions de no disposar d'un
camí de servei que permeti accedir a les obres i poder evitar les fuites-pèrdues del recurs. De nou, en

Imatge 1. Vista de la rampa actual, inaccessible per la proliferació de canyes i inexistència de camí

aquest cas, es va haver de recórrer a una autobomba de formigó.

d’accés.

Es té constància, cada vegada que es buida parcialment l'avant-canal, de fuites d'aigua a través de la

Sobreeixidor-Biga deflectora

solera i del dic revestit. En uns anys aquestes filtracions poden provocar greus danys estructurals,
atès que les filtracions arrosseguen els materials més fins de rebliment i van desestabilitzant els
elements de fonamentació d'una obra gairebé centenària.

Donat que no hi ha cap mena de protecció a l'entrada, en situació d'avinguda hi ha una gran quantitat
de flotants que entren a l’avant-canal. Aquests flotants haurien de retornar al riu en arribar a la línia de
comportes, mitjançant la biga deflectora, a través del sobreeixidor existent al marge esquerre, però no
succeeix. El motiu principal d'eliminar els flotants és l’optimització de la gestió de l'aigua, ja que
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aquests flotants podrien taponar alguna de les tres comportes que alimenten el canal de la dreta del

6. TOPOGRAFIA

Ebre i reduir el cabal concessionat.
Per a la creació dels plànols del projecte, s’han realitzat nous treballs que han consistit en l’aixecament
L'aigua que circula pel canal no té la velocitat suficient en sentit transversal per a conduir els flotants

topogràfic d’un tram d’inici del Canal. S’ha realitzat l’aixecament topogràfic de la zona definida amb

cap el sobreeixidor, doncs el flux principal és el que condueix cap el Canal Principal.

estació total i GPS amb sistema de posicionament en temps real de l’Institut Cartogràfic de Catalunya

La cota del llavi del sobreeixidor és massa alta de manera que la làmina d'aigua del sobreeixidor és

(NTRIP), per tal d’obtenir els punts en el sistema de referència actual (UTM ETRS89).

molt petita, amb la qual cosa les velocitats en l'entorn del sobreeixidor són molt baixes i els troncs d'un

Inicialment s’ha fet un aixecament de tots els

cert diàmetre no poden travessar-lo.

punts accessibles i amb bona qualitat de
recepció

La passarelꞏla de coronació del sobreeixidor deixa molt poca alçada lliure per a la circulació de pas
dels flotants, que de vegades hi queden atrapats.
La biga deflectora té un angle molt obert i no dirigit cap al sobreeixidor, per la qual cosa no condueix
adequadament els flotants cap al mateix. La biga només ocupa una meitat del canal, doncs l'altra ha
de quedar lliure per a la navegació.

5. OBJECTE DE LES OBRES

deixant

bases

al

terreny,

seguidament amb estació total i emprant com
a referència les bases GPS, s’ha pres els punts
de batimetria i amb el làser de la mateixa els
punts del tallat de roca on no es podia accedir.
Una volta fet el treball de camp, s’ha obtingut
un llistat de punts que s’ha utilitzat per generar
un model 3D de l’emplaçament mitjançant
software. A partir d’aquest model 3D s’ha

Les actuacions del projecte són necessàries per aconseguir l'optimització de l’ús de l'aigua amb

efectuat el corbat obtenint la planta topogràfica

caràcter general i es concreten en els objectius següents:

definitiva.



Imatge 2. Visió general del model 3D obtingut.

Incorporar un element de regulació d’entrada que permeti seccionar l’avant-canal, i un nou

Les coordenades en representació plana són conforme Universal Transversal Mercator (UTM)

element de desguàs de fons, millorant la seguretat i possibilitant els treballs de manteniment

establerta com a reglamentaria segons Decret 2303/1970.

que requereix la infraestructura.


Disminuir pèrdues d'aigua per filtració tot millorant la seguretat i estabilitat del dic del marge
esquerre.

A l’annex número 4 d’aquest projecte, s’adjunten les dades de detall dels treballs topogràfics realitzats.

7. GEOTECNIA



Millorar l’accessibilitat a l’interior del canal per a realitzar tasques de manteniment.



Facilitar la circulació de vehicles pel marge dret donant continuïtat a tota la traça del canal.

Per a la caracterització geològica i geotècnica del terreny on s’ubiquen les obres s’ha encarregat un



Evitar la caiguda de blocs de despreniments del massís rocós del marge dret en el tram final

estudi a l’empresa GEOSUD, on es caracteritza el terreny mitjançant una campanya de sondeigs i

de l’avant-canal.

assaigs on s’han analitzat els següents punts:




Evitar taponaments de les comportes d'origen del canal amb els flotants, per incorporació d’un
nou sobreeixidor i biga de flotants.



Caracterització geològica general de la zona d’actuació

Millorar l’eficiència de distribució d’aigua del canal.



Caracterització geotècnica del subsòl de la zona d’actuació

Memoria
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Caracterització geomecànica del massís rocós de la zona d’actuació

Per a la selecció de les millors opcions s’ha utilitzat el mètode Procés Analític Jeràrquic (Analytic
Hierarchy Process, AHP), anàlisi multicriteri o jeràrquic que garanteix una selecció ordenada i justa de

La caracterització geotècnica s’ha realitzat mitjançant els següents treballs:


les opcions considerades.

Revisió i anàlisi de l’estudi geològic i geotècnic realitzat al Projecte constructiu de la Central

L’element escollit per a seccionar l’avant-canal es una comporta tipus enclusa, ja que és la que

Hidroelèctrica de Xerta (Laboratorios Proyex, S.A., febrer de 1991, informe de referència ZS-

representa majors avantatges respecte de la resta d’alternatives estudiades en l’estudi multicriteri. Les

2020 )

alternatives considerades han estat:



3 sondejos de 10 a 15 m de profunditat amb extracció de mostra contínua



2 perfils de geofísica de 18 m de profunditat mitjançant tomografia elèctrica



Assajos de laboratori de sòls

Els objectius concrets que s’han assolit han estat:






Alternativa 1: comporta mural tipus vagó
alternativa 2: comporta abatible tipus clapeta
alternativa 3: comportes tipus enclusa
alternativa 4: comporta tipus taintor

Pel que fa al revestiment de l’avant-canal, al tractar-se d’una zona excavada en el terreny natural es


Conèixer la naturalesa, característiques de resistència i compacitat del subsòl fins a la

plantegen dues alternatives per tal de conformar la secció tipus:

profunditat assolida als sondejos realitzats


Conèixer els valors geomecànics obtinguts dels assajos realitzats



Correlacionar els diferents sondejos i interpretar el subsòl atenent a unes característiques




geològiques, geotècniques i geomètriques normals del terreny investigat.


Estimar les càrregues admissibles segons les dades disponibles.



Estimar els assentaments previsibles que es poden produir segons les característiques del
terreny.



Conèixer la profunditat a la que es troba el nivell freàtic (en cas de detectar-se), al moment de
la realització dels treballs de camp.

A l’annex número 5 del projecte s’adjunten en detall els treballs geotècnics realitzats.

8. ESTUDI D’ALTERNATIVES
En aquest projecte s’han estudiat alternatives per a l’elecció del tipus d’element de tancament o
seccionament de l’avant-canal, pel revestiment o secció hidràulica del tram d’avant-canal i les
alternatives considerades per a la millora del conjunt format pel sobreeixidor (cota inferior
d’instalꞏlació) i la biga deflectora de flotants, a l’objecte de donar una justificació tècnica i econòmica
de la solució adoptada.

Alternativa 1: construcció d’una nova secció rectangular de formigó armat
alternativa 2: construcció d’una secció rectangular aprofitant el lateral revestit existent,
obtenint una secció mixta trapezial.

Ha resultat escollida l’alternativa 1.
Finalment quant a la millora del sobreeixidor i la gestió dels flotants s’han considerat dues opcions,
essent la seleccionada l’alternativa 2.



Alternativa 1: Mantenir la ubicació del sobreeixidor i la biga deflectora i afegir elements
d’ajuda al flux com ara un agitador o un sistema de neteja fix
Alternativa 2: Construcció d’un nou sobreeixidor i una biga deflectora

A l’annex número 6 del projecte d’adjunta l’estudi de detall realitzat.

9. ABAST DE LES OBRES
Comporta de seccionament
És necessària la construcció d'una nova comporta que pugui tancar totalment l’avant-canal, i que deixi
passar els vaixells, ja que l’avant-canal és navegable. Com s’ha esmentat amb anterioritat, s’ha
realitzat un estudi d'alternatives per determinar la comporta més adient concloent que la comporta
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tipus enclusa és la solució més convenient. La comporta Taintor existent es pot quedar instalꞏlada per

Executats els enderrocs serà necessari procedir a les feines de passar conductes per solera i el seu

poder executar les obres d’instalꞏlació de la nova comporta motoritzada, que es situaria uns tres-cents

formigonat, realitzar els acabats del forat de la comporta mural i la seva colꞏlocació, i s’iniciaran les

metres més aigües avall de l’existent. També es preveu la instalꞏlació d'una descarrega de fons

tasques de reforç i regruixos dels murs, que permetran situar els punts de recolzament dels braços

motoritzada cap al riu, que derivaria les aigües que perd la Taintor actual cap al riu, per executar

hidràulics encarregats de l’accionament de la comporta, i d’evitar la seva exposició al corrent en

tasques de manteniment de la nova comporta i facilitar la seva instalꞏlació. A futur aquesta comporta

posició d’apertura.

servirà per desaiguar el cabal de pèrdues del tram anterior a la nova comporta de seccionament, i
evitar el desbordament del canal.

En paralꞏlel, caldrà executar tant la caseta de control, com la canalització elèctrica des de la casa de
Guardes. La caseta és una petita edificació de bloc Split sobre solera de formigó i coberta metàlꞏlica,

Per iniciar les tasques de colꞏlocació d’aquesta comporta, és necessari prèviament treballar en la

de 3 x 2 m de dimensió en planta que, al seu interior disposa del quadre elèctric i grups oli-hidràulics

millora de l’estanquitat provisional de la comporta Taintor existent. Aquesta intervenció està prevista

d’accionament.

amb bussos que aigües amunt de la comporta treballin el contacte amb l’obra de formigó actual i
permeti la màxima reducció de fuites possible.

La línia elèctrica de força, és una línia soterrada que, s’inicia desprès del centre de mesura actual,
situat a l’armari de façana de la Casa de Guardes. La canalització en rasa està formada per un prisma

Una vegada seccionat el canal, es treballarà en la construcció d’un dic provisional de gabions i argila,

de 6 tubs de PVC de 90 mm de diàmetre i arquetes de 40x40 cm.

que permeti generar un volum de control que ha de possibilitar treballar en sec.
Finalitzats els treballs d’obra civil es procedirà al muntatge de la comporta, que degut a les dimensions
de cada panell, vindrà desmuntada en dos blocs que s’acabaran d’agrupar a l’obra. El muntatge serà
mecànic, hidràulic i elèctric.

Revestiment de l'avant-canal
S’ha projectat la construcció d'una nova secció rectangular de formigó armat de longitud de 203,07
metres. Es tractarà d'una secció rectangular de formigó armat de característiques molt similars a la
secció existent del tram revestit. L'amplada de la solera és variable de 12,50 a 21,50 metres a
Imatge 3. Secció longitudinal del canal amb la parada de gabions i argila

Les fases a desenvolupar a continuació seran les d’enderrocs, amb ajuda de fil de diamant, per
generar tant el forat de la comporta mural de desguàs, com les demolicions parcials de mur per encabir
els mecanismes hidràulics i la solera per fer passar els cables elèctrics i circuit oli-hidràulic
d’accionament de les comportes. És especialment important que, cas de no considerar les mateixes
comportes que s’han considerat en aquest projecte, s’asseguri que el fabricant subministrador,
garanteix que els esforços que es transmet a l’estructura son iguals o inferiors als indicats en aquest

l'arribada a la zona de l'origen canal i resclosa. L'alçada ha de ser constant de 4,80 metres. El pendent
del canal és nul.
Aquesta nova secció disposarà d’un sistema de drenatge del murs i de la base amb vàlvules
depressores, per evitar que l'empenta de les crescudes del riu pugui afectar la nova secció projectada.
Actualment la permeabilitat del tram no revestit permet que l'aigua vagi en els dos sentits, del canal
cap al riu i del riu cap al canal, en el revestiment es pretenen evitar les fuites del canal cap al Riu.

projecte, doncs els reforços a realitzar als murs del canal depenen d’aquest valor.

Memoria
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Es minimitzarà l’afecció sobre el dic de formigó existent, amb demolicions puntuals on és estrictament

la seva afecció ja que existeix un risc de despreniment de grans blocs, segons preveu l’annex

necessari, que servirà de protecció del propi nou canal i reforç d’aquest tram, amb les actuacions

geotècnic. En aquest sentit s’ha previst l’estabilització del talús entre els PK 0+105 i 0+185 en tota la

necessàries per protegir el nou canal del propi Riu, sobretot a les riuades, per estar en zona inundable.

seva alçada.

Actualment l'estabilitat d'aquest dic està en perill atès que s'ha comprovat que encara que esta revestit

Millora del sobreeixidor

de formigó el seu nucli és de material petri, que amb els anys i les successives filtracions s'ha anat
rentant quedant només les fraccions de pedra mes grans, de manera que han aparegut coves que

Es considera la construcció d'un nou sobreeixidor, de dos vans, amb comportes abatibles i una biga

s'aprecien a través de les fissures en el revestiment superior i trencaments.

deflectora motoritzada constituïda per perfils metàlꞏlics (mòbil, per deixar passar els vaixells), en una

També es necessari millorar i ampliar la rampa d'accés existent amb la que es permeti l'accés de les
màquines de neteja i manteniment dins del canal, quant aquest estigui tancat per a així millorar la
gestió del recurs quan el canal transporta aigua.

nova inclinació i situació, que millorarà la tendència de flotants cap al sobreeixidor. Es vetllarà per
executar un adequat bol esmorteïdor capaç de dissipar l’energia de l’aigua que se’n derivi al riu, evitant
així erosions excessives sobre l’entorn del riu.

10. SERVEIS AFECTATS
S’ha realitzat una campanya d’identificació dels possibles serveis a resultar afectats durant la
construcció de les instalꞏlacions, no havent resultat afectat cap servei. Només hi ha la proximitat d’un
servei d’electricitat i de telefonia que no han de resultar afectats.
Tampoc es preveu l’increment de potència contractada a la companyia subministradora d’energia
elèctrica.
La informació dels serveis existents a la zona ha estat facilitada per les pròpies companyies, mitjançant
la plataforma eWISE, que fan sempre reserva sobre la seva situació exacta i/o sobre la hipotètica
modificació de l’entorn des del moment en que foren instalꞏlats.
A l’annex número 14 del projecte s’adjunta tota la informació rellevant obtinguda que confirma la
manca d’afeccions.

11. EXPROPIACIONS I SERVITUDS
Imatge 4. Vista de la biga deflectora actual, muret central i sistema de descàrrega amb les dues comportes de clapeta.

Camí de servei avant-canal
Es preveu la construcció d'un camí de servei del canal que doni continuïtat al camí de servei existent,
en tot el nou tram revestit. S’haurà d'excavar el talús en roca en alguns punts tot i que se’n minimitzarà
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Per a la identificació de les parcelꞏles a resultar afectades, s’ha treballant amb visites de camp i
consulta a la “Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro”, a fi i efecte d’obtenir la
referència, classificació i altres dades cadastrals de la/les parcelꞏles afectades.
A l’annex número 14 del projecte s’adjunta la relació de parcelꞏles que resulten afectades.

Memoria

REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA

12. ALTRES AFECCIONS

Els habitats d’interès comunitari presents en les zones limítrofs es poden visualitzar a la imatge
següent:

L’àmbit del projecte se situa dins de la zona considerada com entorn de protecció de l’assut. No es
preveu cap tipus d’impacte directe sobre l’assut, ni sobre les construccions annexes ja que es troben
a una distància considerable.
Tampoc es produiran altres tipus d’impacte com són la modificació de l’ordenació territorial o la
modificació paisatgística, ja que no existirà cap element que pugui pertorbar la visual.
Al tractar-se únicament del revestiment d’un canal ja existent i les obres de millora d’elements del
canal, un cop acabada l’execució de l’obra no es podrà percebre cap modificació en l’entorn. La única
afecció prevista sobre la vegetació és sobre una albereda situada entre l’avant-canal i el riu que es
veuria afectada en una superfície de 17 m x 4 m = 68 m2 per a la construcció d’un nou sobreeixidor.

Les principals zones consultades que es podrien veure afectades pel projecte han estat:



Vermell: Àmbit del projecte
Cian: Xarxa Natura 2000

Habitats d’interès comunitari





Verd fosc: Pinedes mediterrànies (no afecció)
Verd clar: Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera (afecció lleu)
Taronja: Matollars termomediterranis i predesèrtics (no afecció)
Blau: Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment
flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) (afecció lleu)

Una part del projecte es troba afectada per la zona Xarxa Natura 2000. En concret, es tracta de l’àmbit

Al moment de tancar aquesta maqueta, no es disposa de la resposta del departament de Medi Ambient

de Riberes i Illes de l'Ebre. Tot i estar situat en aquest àmbit, la zona afectada pel projecte es tracta

de la Generalitat de Catalunya, de la tramesa de l’estudi realitzat els primers dies del mes de maig de

d’una zona existent per la que l’ús de canal ja està definit històricament. Tot i així, s’ha realitzat una

2020.

comprovació mitjançant la consulta de cartografia dels hàbitats d'interès comunitari en aquell àmbit.

13. SEGURETAT I SALUT
S’ha redactat en el context del present projecte, l’ Estudi de Seguretat i Salut (E.S.S.) que té com a
objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals
durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat
de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s
Contractista/es.
A l’ E.E.S s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les
mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució
de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu
article 18.3.h).

Imatge 5. Hàbitats d’interès

Memoria

D’aquesta manera, s’integra al Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans
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necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de

A l’annex número 16 d’aquest projecte es descriuen en detall els residus previst generar, les

conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans

actuacions encaminades a la seva gestió i l’abonament de les feines i taxes associades.

a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al

15. MESURES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva
aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

En la concepció del projecte s’ha tingut com objectiu la instalꞏlació d’equips d’alta eficiència energètica.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a

La norma IEC 60034-30 defineix les classes de eficiència (o rendiment) per a tots els motors de

petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista

inducció o asíncrons (IE = International Efficiency):

elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.
El Pressupost d’Execució Material (PEM) destinat a la seguretat i salut, estimat de referència per

•

IE1:EficiènciaEstándar

•

IE2:Alta Eficiencia

•

IE3: Eficiència Premium

•

IE4: Eficiència Super Premium

aquest projecte, és de 27.121,14 € (vint-i-set mil cent vint-i-un euros amb catorze cèntims).

14. GESTIÓ DE RESIDUS
Per aquest motiu tots els motors elèctrics d’inducció dels diferents equips seran d’alta eficiència, d’un
Durant la concepció del projecte es té en compte que és durant el desenvolupament de les obres

nivell d’eficiència mínim IE3.

projectades es generaran residus, principalment, relatius a les terres de les excavacions, i demolició
d’elements de formigó existents, i que cal regular i gestionar els residus convenientment. En especial

Las lluminàries emprades seran de baix consum, del tipus flourescent o del tipus led.

restant atenció als provinents de l’execució de les obres de construcció i demolició, d’acord amb el RD
105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

16. TERMINI D’EXECUCIÓ

Les terres excedents seran transportades a dipòsit autoritzats, sempre i quan no es puguin reutilitzar,

L’execució de les obres descrites en el present projecte està condicionat al propi funcionament del

i es pagaran les taxes associades. Sempre s'intentarà triar els dipòsits autoritzats més propers a les

Canal de la Dreta de l’Ebre així com a l’ús de la resclosa existent per a possibilitar la navegació pel riu

zones afectades.

Ebre. Habitualment, el període de tancament anual del canal es d'un màxim de 2 mesos, essent l'usual
de 1 a 1,5 mesos ja que aquest període està condicionat a les possibles crescudes del Riu Ebre,

Les restes de demolició d’elements de formigó seran transportades a dipòsits autoritzats i es pagaran

situació que obliga a induir un nivell d’aigua a l’avant-canal per evitar trencaments del mateix a causa

les taxes associades.

de les supressions.

S'han contemplat partides pels residus com plàstics, cartró, vidre i metalls, que puguin sortir durant el

El disseny i l’execució del projecte per tant, ha d'estar condicionat al curt període per executar les

transcurs del projecte. Aquests residus seran transportats a dipòsits autoritzats, sempre i quan no es

obres. En aquest sentit, s’han establert un seguit de fases d’obra ajustades a durades entre 2 i 3

puguin reutilitzar, i es pagaran les taxes associades.

mesos per tal d’executar en tres anualitats la totalitat de les obres. Les fases es descriuen breument
a continuació i a l’annex 13 i 17 en major detall:
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FASE 0.- L’anomenada FASE 0 implica les feines associades a l’encàrrec i fabricació dels equips

El Pressupost d’Execució per Contracta (PEC) sense IVA, tenint en compte, un 13% de Despeses

hidràulics una vegada formalitzat el contracte i previ a l’execució de cap activitat constructiva.

Generals i un 6% de Benefici Industrial, suma la quantitat de DOS MILIONS VUIT-CENTS MIL CINC-

Aquestes operacions haurien d’iniciar-se al mes de maig per tal de poder rebre els equips hidràulics

CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (2.800.542,36 €)

necessaris per a la fase següent al final de la campanya de reg, aproximadament al mes de novembre
El Pressupost d’Execució per Contracta amb l’IVA del 21% suma la quantitat de TRES MILIONS
FASE 1.- En aquesta fase, està prevista l’arribada dels equips hidràulics a les instalꞏlacions de l’obra,

TRES-CENTS VUITANTA-VUIT MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC

per tal de preparar-los per a la seva instalꞏlació. Previ, s’han d’executar un seguit d’accions

CÈNTIMS (3.388.656,25 €)

imprescindibles per a la seva instalꞏlació: S’ha de garantir poder executar els treballs sense que
l’avant-canal existent estigui inundat o mantenir amb nivell d’aigua compatible. La resta de feines a

El Pressupost per a Coneixement de l’Administració, tenint en compte el cost de les expropiacions,

realitzar en aquesta fase conclouran amb la instalꞏlació de la comporta enclusa i desguàs. La durada

ascendeix a la quantitat de TRES MILIONS TRES-CENTS NORANTA MIL DOS-CENTS CATORZE

estimada dels treballs és de 3,5 mesos.

EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (3.390.214,25 €).

FASE 2.- Aquesta fase, executada a partir de la finalització de la següent campanya de reg, en la que
ja es podrà aïllar l'avant-canal mitjançant la nova comporta, s’executarà la construcció dels 200 m de
revestiment de l’avant-canal i la seva connexió a l’actual obra civil. S’executarà la nova rampa d’accés.
També s’haurà de construir el nou camí de servei per poder executar les obres. El temps estimat de
les feines és de 3 mesos.
FASE 3.- En la darrera fase s’instalꞏlarà el nou sobreeixidor i biga deflectora. Aquests treballs inclouran
els treballs relatius al bol esmorteïdor associat al nou sobreeixidor. A més a més, s’instalꞏlaran les
malles en el massís rocós. Aquesta fase s’executarà en el període en el que no hi ha tanta demanada
de reg per tal de compatibilitzar les feines amb el servei del Canal. La durada estimada d’aquests
treballs serà de 3 mesos.
Aquestes 3 darreres fases s'haurien de executar en tres anualitats consecutives, és a dir, en tres
períodes de tancament del canal degut al poc temps que es disposa per executar obres.

17. PRESSUPOST
El Pressupost d’Execució Material (PEM) puja la quantitat de DOS MILIONS TRES-CENTS
CINQUANTA-TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS (2.353.396,94€).

18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Per a la determinació dels preus de referencia que s’han adoptat en aquest projecte, s’ha tingut en
compte la Base de preus que elabora l’iTec, Institut de la construcció de Catalunya, i tenint en compte
la ubicació de les obres a les Terres de l’Ebre i l’import PEM de la mateixa.
A l’annex número 11 s’adjunta la justificació de preus i es proposa de cara a la gestió de les obres,
utilitzar aquesta base de referencia per elaborar els possibles preus contradictoris que puguin
aparèixer durant el desenvolupament de les mateixes.

19. REVISIÓ DE PREUS
En cas que calgui la seva aplicació, aquesta la fixarà l’Òrgan de Contractació segons els criteris que
consideri adients i d’acord amb la normativa aplicable.

20. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
D’acord amb la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de 8 de noviembre, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23
/ UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de febrer de 2014 (BOE NÚM. 272 PUBLICAT EL 09/11/2017).
La classificació que es recomana als Contractistes per a presentar-se a la licitació de les obres és la
següent:

Memoria
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Grup E:

Hidràuliques



Subgrup 3:

Canals

22. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

Categoria 4: Contracte superior a 840.000 € i inferior o igual a 2.400.000 €

Resum de pressupost

Les obres a que fa referència el present projecte compleixen els requisits de la normativa vigent per
construir l’obra completa i ésser susceptible de ser lliurada a l’ús general i servei públic corresponent

21. RELACIÓ DE DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE
El projecte consta dels quatre documents prescriptius organitzats com segueix:
 DOCUMENT Nº 1. MEMÒRIA I ANNEXES
 Memòria
 Annex nº 1. Antecedents
 Annex nº 2. Reportatge fotogràfic
 Annex nº 3. Resum de característiques principals
 Annex nº 4. Topografia
 Annex nº 5. Geologia i geotècnia
 Annex nº 6. Estudi d’alternatives
 Annex nº 7. Traçat
 Annex nº 8 Càlculs hidràulics
 Annex nº 9. Càlculs estructurals
 Annex nº 10. Annex mediambiental
 Annex nº 11. Justificació de preus
 Annex nº 12. Estudi de Seguretat i Salut
 Annex nº 13. Pla d’obra
 Annex nº 14 Serveis afectats i expropiacions
 Annex nº 15. Pressupost per a coneixement de l’Administració
 Annex nº 16. Gestió de Residus
 Annex nº 17. Fases constructives
 Annex nº 18. Equips electromecànics
 Annex nº 19. Instalꞏlacions elèctriques i telecontrol
 Annex nº 20. Pla de Control de Qualitat
 Annex nº 21. Afeccions
 DOCUMENT Nº 2. PLÀNOLS
 DOCUMENT Nº 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
 DOCUMENT Nº 4. PRESSUPOST
 Amidaments
 Quadre de preus nº 1
 Quadre de preus nº 2
 Pressupost
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un cop acabada, sense perjudici d’ulteriors ampliacions de que posteriorment pugui ser objecte.

23. CONCLUSIONS
Es indiscutible el benefici de tot ordre que les obres projectades suposaran per a la millora de la gestió
de la infraestructura de l’avant-canal. Es disposarà d’un element eficaç de retenció en forma de la
nova comporta, es millorarà la distribució gràcies a la construcció de la secció rectangular de formigó
armat en el tram de canal sense revestir, reduint les pèrdues i millorant la seguretat del dic del marge
esquerre, es millorarà i facilitarà el manteniment amb la construcció del camí de servei, així com es
millorarà la regulació del cabal amb el nou sobreeixidor facilitant una més eficaç eliminació dels flotants
que quedaran retinguts per la nova biga deflectora.

24. AUTORIA DELS TREBALLS I AGRAÏMENTS
La redacció d’aquest projecte no hauria estat possible sense la confiança i suport de la Comunitat de
Regants, en especial del seu equip tècnic i directiu. Així mateix vull donar les gràcies als colꞏlaboradors
externs que han realitzats les tasques especials associades a la topografia i a la geotècnia, i a l’equip
que ha treballat en la redacció del projecte, fent especial esment a Raül Adell, Verònica Cantero,
Esteve Bernaus i Martín Rodríguez, sense vosaltres no hauria estat possible.
L’autor del projecte

Roberto Vicente Martín
E.Civil i EOI
Colꞏlegiat 10.225
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1. INTRODUCCIÓ

l'antic avantcanal i no es va revestir totalment sinó que es va deixar un tram per executar d'uns
200 metres, el més pròxim a l'inici del canal Dret.

Els terrenys agrícoles del Delta de l’Ebre (marges esquerre i dret) es reguen mitjançant dues
captacions existents a cada banda de l’assut de Xerta. En el marge dret hi ha una captació d’aigua

Tampoc es va executar cap camí de servei i com que hi ha un talꞏlus rocós al marge dret i al marge

lliure situada lleugerament aigües amunt de la captació de la Central Hidroelèctrica existent. Aquesta

esquerre (part del Riu) fa que l’avantcanal sigui inaccessible.

aigua circula per un canal de 12,50 m d’amplada en un tram revestit de 515 m, continuant després per
un tram no revestit fins a dividir-se en dos, un és el canal de navegació i l’altre és el Canal Principal
del marge dret. El canal de navegació disposa d’unes rescloses que permeten el pas d’embarcacions,
per fer aquest tram de riu navegable salvant l’assut. En l’origen del Canal Principal hi ha una línia de
comportes que regulen el cabal d’entrada. A 230 m de l’inici del canal de reg, hi ha un comporta
abatible tipus Taintor, aproximadament a la mateixa alçada que la Central Hidroelèctrica.
Donat que no hi ha cap mena de protecció a l’entrada de l’avantcanal i que la Central Hidroelèctrica
té un dispositiu deflector, en situació d’avinguda hi ha una gran quantitat de flotants que entren a
l’avantcanal. Aquests flotants haurien de retornar al riu a l’arribar a la línia de comportes a través del
sobreeixidor existent a la part esquerra. Aquest sobreeixidor disposa de dues comportes abatibles.
Els flotants es condueixen mitjançant una biga deflectora regulable fins a aquestes comportes o llavis
vessadors. S’ha comprovat però, com s’observa a L’APÈNDIX NÚMERO 1 que en situació d’avinguda
aquest mecanisme és ineficient, acumulant-se gran quantitat de troncs en aquesta zona que després
han de ser eliminats amb ajuda de maquinària. La poca làmina d’aigua que es genera provoca que no
hi hagi prou energia i calat per arrossegar aquestes restes vegetals a través dels vessadors.

Durant les obres de construcció de la Central Hidroelèctrica es va variar la situació de l'antic avantcanal
però no es va revestir totalment el mateix, es va deixar un tram per executar d'uns 200 metres, el més
pròxim a l'inici del canal Dret. No es va fer cap camí de servei, tot aflorant un talꞏlus rocós al marge
dret i al marge esquerre (part del Riu) que no hi permeten l’accés en condicions.

3. DESCRIPCIÓ DE LES INSTALꞏLACIONS EXISTENTS
En el marge dret hi ha una captació d'aigua lliure, situada lleugerament aigua amunt de la captació de
la Central Hidroelèctrica existent. Aquesta aigua circula per un canal de 12,50 metres d'amplada en
un tram revestit de 515 metres, continuant després per un tram no revestit de 203 metres de llarg,
limitat al marge esquerre per un dic de contenció de formigó en massa amb un muret de coronació de
1,0 metre d'alçada i al costat dret per una zona de talús en roca. El pendent del canal és nul, té una
alçada lliure de 4,80 metres. A la part final el canal s'amplia i un mur central el divideix en dos: un és
el canal de navegació i l’altre és l'entrada Canal Principal de la Dreta del Ebre. A la part esquerra hi
ha un sobreeixidor de 11,80 metres de longitud en dos vànols separats per un muret central i amb
cota de llavi +10,30 metres. Disposa de dues comportes abatibles motoritzades. Al seu costat hi ha

L’objecte del present projecte és dimensionar un nou element de seccionament de l’avantcanal,

una descàrrega de fons amb comporta mural motoritzada. A la part del canal principal el canal de

condicionar el tram no revestit d’avantcanal donant-hi accessibilitat necessària i solucionar el problema

navegació disposa en aquest punt d'unes rescloses que permeten el pas d'embarcacions, per fer

de l’eliminació dels flotants.

aquest tram de riu navegable salvant l'assut. En l'origen del Canal Principal de la Dreta de l'Ebre hi ha
una línia de comportes que regulen el cabal d'entrada.

2. ANTECEDENTS
A 230 metres de l'inici de l'avantcanal hi ha un comporta abatible submergida, tipus Taintor, que
Abans de la implantació de la Central Hidroelèctrica hi havia un sobreeixidor lliure aigües amunt

pretenia servir com a element de contenció (tancar l'avantcanal).

de les comportes del canal que complia amb la funció d’eliminació dels flotants. L’any 1992 es va
construir la Central Hidroelèctrica de Xerta, propietat de la Compañía Mediterránea de Energías,
S.A., segons concessió d’aprofitament emesa per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre amb data
21 de gener de 2001. El cabal de l’aprofitament és de 553 m3/s amb un salt brut de 5,32 m y una
potència de 25.250 kW. Durant les obres de construcció de la central es va variar la situació de
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4. PROBLEMÀTICA ACTUAL



Es té constància cada vegada que es buida l'avantcanal (parcialment donat la impossibilitat de
segellar completament amb la comporta Taintor) de fuites d'aigua a través de la solera i del dic

Fruit de l’experiència de la pròpia Comunitat de Regants i de les visites efectuades durant la redacció

revestit. En uns anys aquestes filtracions poden provocar greus danys estructurals, atès que

del present projecte constructiu s'han constatat els següents problemes:

les filtracions arrosseguen els materials més fins de rebliment i van desestabilitzant els

Seccionament de l’avantcanal

elements de fonamentació d'una obra gairebé centenària.


Per executar les obres, per evitar pèrdues d'aigua i per la neteja d'algues d'avantcanal, no es
disposa de camí de servei a cap dels dos costats de l'avantcanal (tram no revestit).



La comporta Taintor de retenció no funciona correctament (no es pot tancar l'avantcanal
totalment). Quan es tanca la comporta Taintor sempre hi queda una alçada d'aigua de 1,50 m.,



A més a més, la rampa existent d'accés està deteriorada, inaccessible i no permet l’accés en
maquinària dins del propi avantcanal.

aigua que és evacuada parcialment per una comporta de fons just abans de la resclosa. El fet
de no poder buidar completament l'avantcanal entre la comporta Taintor i la resclosa
impossibilita els treballs necessaris de manteniment i la correcta revisió de la solera i dels murs,
especialment del dic que recau al riu, per a la detecció de possibles fissures, filtracions d'aigua,
assentaments, etc. El mal funcionament de la comporta Taintor és des de sempre, mai ha
funcionat i tancat adequadament.

Revestiment de l’avantcanal


Hi ha uns 200 metres d'avantcanal que no estan revestits, fet que provoca que es produeixin
pèrdues importants de cabal, no controlades, i que a més suposen un perill de colꞏlapse del
dic per efectes de fuita de fins de la base. A més, pot afectar respecte de les garanties de cabal
de la concessió de 27,65 m3/s que té assignada la Comunitat de regants, que subministra aigua
a l'hemidelta dret i al C.A.T. (Consorci d’Aigües de Tarragona).



Pel que fa a la solera del canal tampoc està clar en quins trams l’avantcanal discórrer per
terreny natural o si hi ha algun tram revestit amb formigó. L'any 2017 es va haver d'injectar
formigó un tram de solera atès que es va detectar un gran forat on l'aigua es filtrava al riu.
Aquests treballs es va haver de realitzar amb una empresa especialitzada en actuacions i obres
submarines (bussos) i una autobomba de formigó de 60 m davant la impossibilitat de rebaixar
el nivell d'aigua.



Anteriorment a l'any 2015 es va detectar un gran forat en el dic que separa el canal del riu de

Imatge 1. Vista de la rampa actual, inaccessible per la proliferació de canyes i inexistència de camí d’accés.

manera que va caldre bombejar formigó a 60 metres de distància, amb les limitacions de no
disposar d'un camí de servei que permeti accedir a les obres i poder evitar les fuites-pèrdues
del recurs. De nou, en aquest cas, es va haver de recórrer a una autobomba de formigó.
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Sobreeixidor-Biga deflectora
Donat que no hi ha cap mena de protecció a l'entrada de l'avantcanal i que la Central Hidroelèctrica
té un dispositiu deflector i reixa auto netejant, en situació d'avinguda hi ha una gran quantitat de flotants
que entren a l’avantcanal. Aquests flotants haurien de retornar al riu en arribar a la línia de comportes,
mitjançant la biga deflectora, a través del sobreeixidor existent a la part esquerra, però no succeeix.
El motiu principal d'eliminar els flotants es l’optimització de la gestió de l'aigua, ja que aquests flotants
podrien taponar alguna de les tres comportes que alimenten el canal de la dreta del Ebre i reduir el
cabal concessionat.


L'aigua que circula pel canal no té la velocitat suficient en sentit transversal per a conduir els
flotants cap el sobreeixidor, doncs el flux principal és el que condueix cap el Canal Principal.



La cota del llavi del sobreeixidor és massa alta de manera que la làmina d'aigua del
sobreeixidor és molt petita amb la qual cosa les velocitats en l'entorn del sobreeixidor són molt
baixes i els troncs d'un cert diàmetre no poden travessar-lo.




6. ESTUDIS I TREBALLS PREVIS
L’any 1972 l'antic IRYDA, a petició de la Comunitat de Regants, i a través del M.O.P.U, va encarregar
al Gabinete de Aplicaciones Nucleares y Centro de Estudios Hidrográficos, el estudio de
“LOCALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE FUGAS EN LA RED DE RIEGOS DEL DELTA DEL EBRO” on
s'analitzen a fons 38 canals i sèquies de reg (uns 230 kilòmetres de conduccions) amb aforaments
successius pel mètode d'integració, utilitzant material radioactiu com a traçador (Iode-131 i 51 CrEDTA).
En aquest informe pioner per a l’època, es van localitzar i valorar les fuites d'aigua a la xarxa de reg
del Delta de l'Ebre, en canals no revestits, obtenint-se unes pèrdues per filtració de la xarxa de reg
derivada, de fins al 29% en determinades zones.
La Comunitat General de Regants des de l'any 1996 ve realitzant campanyes periòdiques d'obres de
revestiment de sèquies sense importar les seves característiques. S'han executat al llarg d'aquest
temps els revestiments de les sèquies principals, i part de les secundaries, seguint les prioritats

La passarelꞏla de coronació del sobreeixidor deixa molt poca alçada lliure per a la circulació de

d’urgència observades pels serveis tècnics de l'entitat, pel que des de la Comunitat es considera

pas dels flotants, que de vegades hi queden atrapats.

incoherent que quedi un tram tant important de canal, com l'avantcanal, sense revestir i que es pugui

La biga deflectora té un angle molt obert i no dirigit cap al sobreeixidor, per la qual cosa no

garantir a una extensa xarxa de canals de reg de l'hemidelta dret, així com al CAT.

condueix adequadament els flotants cap al mateix. La biga només ocupa una meitat del canal,
doncs l'altra ha de quedar lliure per a la navegació.

Segons es pot observar en les imatges que s’adjunten en aquest annex, l’avantcanal està format per
un talꞏlus rocós calcari, en múltiples fractures, així com una solera de graves alꞏluvials del propi riu
Ebre i amb un dic de formigó en massa que separa l'avantcanal del riu.

5. OBJECTE DE LES OBRES
Al llarg de l’experiència de construcció i explotació de la nova infraestructura en el cas de pèrdues
Les actuacions del projecte són necessàries per aconseguir l'optimització de l'aigua:

d'aigua per filtració, la Comunitat de Regants també s'ha preocupat per entendre el seu
desenvolupament, i la possible eliminació d'aquestes aplicant els mètodes de lluita menys perjudicials



Modernitzar la xarxa de reg, adaptant-la a les necessitats actuals i refermar la concessió.



Disminuir pèrdues d'aigua per filtració i evitar taponaments de les comportes d'origen del canal

pel medi ambient.

amb els flotants.

A l'any 2014, els usuaris de l'Assut de Xerta, les dues Comunitats de Regants, juntament amb la



Millorar l’eficiència de distribució del sistema de gestió i distribució de l’aigua del canal.

Hidroelèctrica de Xerta, amb el suport de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, davant la inseguretat



Disposar d'un camí de servei per poder garantir i distribuir `òptimament el cabal concessionat

per la falta de manteniment i reforç del propi Assut, promouen i financen els treballs “Trabajos de

i executar les obres de nova construcció i posterior manteniment, que precisa la neteja, entre

conservación relativos al refuerzo, consolidación e impermeabilización del azud de Xerta. Prueba

d'altres, d'algues amb tractors amb brac Herder que la Comunitat té adaptats.

piloto” redactat per HIDRO Space. Durant els assaigs i proves efectuades es determina en les seves
conclusions que l'assut es recolza sobre les graves naturals del Riu Ebre, estimant un coeficient de
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permeabilitat d'entorn al 0,1 cm/s. Si se suposa que l’avantcanal, que mai ha estat revestit, i que té un

Entre les recomanacions d'actuació del citat informe està el seu punt 4rt que diu textualment: Estudiar

dic de formigó respecte el Riu que fa una funció similar al assut de Xerta, amb similars materials de la

la substitució, en els casos en que sigui adequat i no presenti altres problemes, de canals oberts per

zona, es poden estimar unes pèrdues, considerant una superfície revestir d'uns 3.000 m2 amb el

canonades tancades o tapar els canals. En el cas de l'avantcanal és impossible seguir aquestes

coeficient de permeabilitat estimat, d’uns 3 m3/s.

recomanacions, per les dimensions, i pel seu doble ús: canal de reg i de navegació.

Per tant, es pot parlar que amb aquestes pèrdues per infiltració en el tram no revestit i els sobreeixidors

No obstant aquest estudi, la Comunitat de Regants amb posterioritat, va encarregar la realització d'uns

tancats, es poden estimar unes pèrdues del 10% de l'aigua que transporta, la qual cosa justifica la

estudis experimentals per part de SMART ENGINEERING i la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE

necessitat de revestir el tram especificat d'avantcanal.

CATALUNYA, amb la finalitat de provar l'aplicació de productes Biocides en morters projectats sobre
el formigó existent, per a evitar el creixement d'algues a les infraestructures hidràuliques.

També s’ha de fer menció especial a les nombroses algues que proliferen als llits i laterals de formigó
de les sèquies. Aquestes s'han d'eliminar regularment, el que repercuteix en un elevat cost de

"Aquest nou informe afirma que, "... el hormigón y el resto de materiales ceménticos empleados en

manteniment, que representa una part considerable del cànon de reg.

las infraestructuras del delta, tienen de manera intrínseca una bioreceptividad primaria elevada
(Guillitte 1995), lo cual acelera y hace que sea prácticamente inevitable esta colonización...”

Per aquest fet es va solꞏlicitar a l’Observatori de l'Aigua de la Universitat de Barcelona (ara Institut de
l'Aigua), i a la Facultat de Farmàcia de la U.A.B. un estudi sobre la "Formación de biopelículas sobre

També diu l'informe que si aquestes colonitzacions en alguns casos poden tenir el seu interès, en les

plásticos y cemento” amb l'objectiu d'estudiar la possibilitat d'evitar o reduir el rebliment dels canals

infraestructures hidràuliques tenen un efecte perniciós, comporta minves a la producció, incrementa

de reg.

els costos de manteniment i afecta la durabilitat de la infraestructura. De manera general, tant en els
laterals i soleres dels canals i/o sèquies s'aprecia la formació d'un biofilm i el posterior creixement

Aquest informe tracta sobre les algues filamentoses que creixen a les parets dels canals de reg del

d'algues. Això comporta una sèrie de problemes tècnics, econòmics i socials.

Delta de l'Ebre, de les causes del seu desenvolupament i de les possibilitats de controlar-les. Les
algues filamentoses verdes són les principals responsables del taponament dels canals.

En primer lloc, està clar que el creixement d'algues disminueix la secció efectiva del canal i redueix la
velocitat del flux de l'aigua al incrementar el coeficient de rugositat de Manning, d'aquesta manera la

Les condicions ambientals de la zona del delta són molt favorables al creixement de la vegetació, tant

velocitat de l'aigua es pot veure reduïda en un 30-40%.

terrestre com aquàtica, fet que representa un avantatge per als cultius i també un inconvenient en el
moment en que la vegetació, per la seva abundància, interfereix en els sistemes d'irrigació, adherint-

En segon lloc, quant les algues es separen de les parets, són arrossegades aigües avall, produint

se a les estructures i murs i encegant sifons i filtres. Tot això comporta la disminució de la capacitat

obturacions en comportes o vàlvules de reg, i, finalment, cal destacar que la proliferació d'algues

de transport d'aigua.

serveix de punt de partida per a altres colonitzacions biològiques com ara la del fong Fusarium, que
poden afectar la durabilitat del formigó, i la producció d’arròs (Giannantonío et al. 2009)

L'extens informe remarca que “...No s'ha identificat cap mètode definitiu per al control total de la
vegetació...”.

A part de les pèrdues econòmiques referides anteriorment i els potencials efectes perniciosos a nivell
social, el creixement d'algues i les tasques de neteja subsidiàries comporten l'erosió de la superfície

Per suprimir aquesta vegetació no es pot utilitzar cap tipus de fitosanitari aplicat a l'aigua que no sigui

del formigó, això provoca un augment de la rugositat i porositat superficial, que a la fi redueix la seva

perjudicial per als usos a que es destina l'aigua: reg dels camps de conreu i aigua de boca.

durabilitat i el fa més susceptible de ser colonitzat de nou.
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Aquest informe conclou que l'aplicació de recobriments biocides, emprant morters projectats, permet

També realitza a temps real, una batimetria de la secció a través d'una eina de posicionament interna,

endarrerir la colonització d'algues a les parets dels canals o sèquies. Però això només seria una millora

"Bottom Track”.

significativa a la situació actual dels canals o sèquies, en tant aquestes actuacions únicament
aconsegueixen com hem dit, endarrerir les accions de neteja o manteniment en cap cas seria una

Els treballs del seu equip, van redundar en una sèrie d'informes sobre l'evolució del cabal i la calibració

solució definitiva. Per tant es fa necessària la construcció de camins de servei adjacents als canal de

del coeficient de rugositat de la formula de Manning al llarg de varies campanyes de reg, a traves del

reg per netejar les algues que creixen.

treball de camp realitzat com hem dit, per l'equip d'investigadors del GITS-UPC.

Arribats a aquest punt en que la Comunitat de Regants ja disposa d'una contrastada i més que solvent

Ja en el seu primer informe, manifesten que es pateix de manera continuada el creixement d'algues

informació sobre la proliferació d'algues als Canals de formigó i la seva possible eliminació; a la

al fons del canal però sobretot en els talussos laterals, el que fa que el manteniment del Canal sigui

Comunitat de Regants li feia falta sortir de dubtes amb un tema molt específic, és a dir, l’aparició

una eina molt important per proporcionar als regants l'aigua que els està estipulada. Aquest creixement

d'algues en un canal o sèquia modifica el seu regim hidràulic?

d'algues produeix un augment del coeficient de rugositat que, seguint amb la fórmula de Manning,
automàticament proporciona una disminució del cabal entrant.

Per a poder tenir un referent de primer ordre amb aquest tema, la Comunitat de Regants va contactar
amb l'Investigador Allen Bateman Pinzon, professor d'Enginyeria Fluvial de la Universitat Politècnica

De la realització dels aforaments, es varen obtenir els cabals circulants en els dies d'estudi i també

de Catalunya, especialitzat en modelatge numèric, i que dirigeix els laboratoris de Morfodinàmica

els perfils de velocitat a través dels quals es calibrarà un valor del coeficient de rugositat de Manning,

Fluvial del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.

mitjançant la llei logarítmica de Karman Prandtl i la fórmula de Manning, acceptant que la làmina
d'aigua és paralꞏlela al pendent motriu de mitjana.

Una de les prioritats del professor Bateman, és l'estudi de la resistència al flux en corbes vegetals i la
caracterització de la turbulència en aquests fluxos, la interacció entre l'aigua, el sediment, la vegetació

Així, va quedar palès que la neteja del Canal influïa directament en els aforaments, ja que aquests

i les estructures en tot tipus de llits des de l'alta muntanya fins la mar.

varen resultar substancialment variables en funció de la neteja del Canal, oscilꞏlant entre els 23 i 27
m3/s. També es posa de relleu que en el cas del Canal de la marge dreta, es pot afirmar que l'augment

Ell i el seu equip d'investigadors del Grup d'Investigació en Transport de Sediments (GITS-UPC) varen

real en el coeficient de rugositat de Manning estigui entre un 10% i un 15% de moment; i amb tota

desplaçar-se a la nostra Comunitat amb l'encomanda de realitzar diversos aforaments del Canal de la

seguretat augmentarà en el decurs del temps entre un 5% a un 20%,

Dreta al seu origen.
Així, a la vista d'aquests treballs, queda demostrat de forma clara i fefaent, que: 1) No es poden
L'aforament de cabals es va realitzar utilitzant els aparells més notables en hidrometria, basats en la

eliminar completament les algues dels canals o sèquies de reg a cel obert; 2) les neteges han de ser

tecnologia ADP (Acoustic Doppler Profilen). Específicament pensats per a la realització d'aforaments

mecàniques, per afavorir el medi ambient i les algues afecten directament a la gestió del cabal d'aigua

directes a grans rius, com es el catamarà mesurador "RiverCat".

transportat, disminuint conseqüentment la seva optimització.

Aquest aparell és capaç d'obtenir una "lectura" de la distribució de velocitats en la secció d'aforament,

Per tant per els motius abans descrits, queda justificada la necessitat de construir com a mínim un

discretitzada en celꞏles d'una grandària predefinida. Per a això compta, entre d'altres sistemes, amb

camí de servei, adjacent al nou canal que es pretén construir, tant per a la pròpia construcció del nou

un triple sensor doppler que permet mesurar velocitats de flux en les tres dimensions, cada 5 segons,

canal, així com per a la neteja de les algues amb la maquinària que la Comunitat té adaptada i

giroscopi, transmissor per radio, i d'un GPS (Trimble) que posiciona la secció de mesura.

optimitzar i garantir el cabal concessionat.
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7. ACTUACIONS DE LES OBRES
Revestiment de l'avantcanal
Projectar la construcció d'una nova secció rectangular de formigó armat de longitud de 203,07 metres.
Es tractarà d'una secció rectangular de formigó armat de característiques molt similars a la secció
existent del tram revestit. L'amplada de la solera és variable de 12,50 a 21,50 metres a l'arribada a la
zona de l'origen canal i resclosa. L'alçada ha de ser constant de 4,80 metres. El pendent del canal és
nul.
Aquesta nova secció disposarà d’un sistema de drenatge, assentada sobre un llit de graves, per evitar
que l'empenta de les crescudes del riu pugui afectar la nova secció projectada. Actualment la
permeabilitat del tram no revestit permet que l'aigua vagi en els dos sentits, del canal cap al riu i del
riu cap al canal, en el revestiment es pretenen evitar les fuites del canal cap al Riu.
Es minimitzarà l’afecció sobre el dic de formigó existent que servirà de protecció del propi nou canal i
reforç d’aquest tram, amb les actuacions necessàries per protegir el nou canal del propi Riu, sobretot
a les riuades, per estar en zona inundable.

Imatge 2. Vista de la biga deflectora actual, muret central i sistema de descàrrega amb les dues comportes de clapeta.

Camí de servei avantcanal

Actualment l'estabilitat d'aquest dic està en perill atès que s'ha comprovat que encara que esta revestit
de formigó el seu nucli és de material petri, que amb els anys i les successives filtracions s'ha anat
rentant quedant només les fraccions de pedra mes grans, de manera que han aparegut coves que
s'aprecien a través de les fissures en el revestiment superior.
L'any 2004 es va construir una represa d'argila aigües avall de la comporta però la pressió de l’aigua
va obligar a desfer-la als pocs dies. L'operació de construcció de la represa d'argila és cara i perillosa,
atès que l'aigua va arribar a soscavar i superar en pocs dies, per la qual cosa no és viable accedir

Es preveu la construcció d'un camí de servei del canal que doni continuïtat al camí de servei existent,
en tot el nou tram revestit. S’haurà d'excavar el talús en roca en alguns punts tot i que se’n minimitzarà
la seva afecció ja que existeix un risc de despreniment de grans blocs, segons preveu l’annex
geotècnic..

Comporta de seccionament

amb màquines i equip de geotècnia dins l'avantcanal sense assegurar la comporta Taintor.
És necessari la construcció d'una nova comporta que pugui tancar totalment l'avantcanal, i que deixi
També es necessari millorar i ampliar la rampa d'accés existent amb la que es permeti l'accés de les

passar els vaixells, ja que l'avantcanal és navegable. Es realitza un estudi d'alternatives de la comporta

màquines de neteja i manteniment dins del canal, quant aquest estigui tancat per a així millorar la

més adient. La comporta Taintor existent es pot quedar instalꞏlada per poder executar les obres

gestió del recurs quan el Canal transporta aigua.

d’instalꞏlació de la nova comporta motoritzada, que es situaria uns metres més aigües avall de
l’existent. També es preveu la instalꞏlació d'una descarrega de fons motoritzada cap al riu, que

Annex 01. Antecedents
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derivaria les aigües que perd la Taintor actual cap al riu, per executar tasques de manteniment de la
nova comporta i facilitar la seva instalꞏlació.

Millora del sobreeixidor
Es considera la construcció d'un nou sobreeixidor, de dos vànols, amb comporta abatible i una biga
deflectora motoritzada constituïda per perfils metàlꞏlics automatitzada (mòbil, per deixar passar els
vaixells), en una nova inclinació i situació, que millorarà la tendència de flotants cap al sobreeixidor.
Es vetllarà per executar un adequat bol esmorteïdor capaç de dissipar l’energia de l’aigua que se’n
derivi al riu, evitant així erosions excessives sobre l’entorn del riu.

8. ANNEX FOTOGRÀFIC
A l’APÈNDIX NÚMERO 2 s’adjunta un recull fotogràfic. Aquestes imatges es corresponen a una
actuació de l'any 2004, quan es va tancar l'avantcanal, mitjançant una parada de terra (argila) amb la
problemàtica i riscos que va suposar, tal com s'ha explicat.
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APÈNDIX 1. FOTOGRAFIES DE L’ACUMULACIÓ DE
CANYES I RESTES VEGETALS A L’ENTRADA DEL
SOBREEIXIDOR
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APÈNDIX 2. FOTOGRAFIES DE LES OPERACIONS
DE FORMIGONAT DE CAVITATS A L’AVANTCANAL
DESPRÉS DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNS REPRESA
DE TERRES (ANY 2004)
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Imatge 1. Vista general del tram final de l’avantcanal.

Imatge 3. Vista frontal de la secció final de l’avantcanal i la biga deflectora.

Imatge 2. Vista general del tram d’avantcanal a revestir.

Imatge 4. Vista general del sobreeixidor lateral.
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Imatge 5. Detall del sobreeixidor lateral.

Imatge 7. Detall de les comportes del sobreeixidor lateral.

Imatge 6. Detall del mur central del sobreeixidor lateral.
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Imatge 8. Taintor de l’avantcanal en el seu tram revestit.

Imatge 10. Vista de la central hidroelèctrica.

Imatge 9. Detall rampa d’accés existent.

Imatge 11. Vista del tram revestit de l’avantcanal.
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Imatge 12. Vista en avinguda de la zona final del projecte.

Imatge 14. Vista en avinguda del sobreeixidor lateral.

Imatge 13. Detall de l’acumulació de flotants a la biga deflectora.

Imatge 15. Tronc encaixat al sobreeixidor actual, sense capacitat per a eliminar flotants grossos.
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Imatge 16. Treballs subaquàtics de reparació de les fuites d’aigua.

Imatge 18. Bussos realitzant les feines de formigonat.

Imatge 19. Senyalització de la zona afectada per les pèrdues.
Imatge 17. Injecció de formigó a les cavitats.
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ANNEX 02. REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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1. INTRODUCCIÓ
S’ha efectuat el present reportatge fotogràfic amb la finalitat d’obtenir una imatge real de l’estat actual
de la zona de projecte, que serveixi d’aclariment dels detalls més característics, complementant així
la informació del present projecte.
En el plànol que s’acompanya s’han indicat, mitjançant fletxes, tant els punts com la direcció des dels
que s’han efectuat les fotografies i el número de cadascuna per facilitar el seu seguiment.
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2. PLÀNOL DE SITUACIÓ
A continuació, s’adjunta el plànol de situació de les fotografies.

Annex 02. Reportatge fotogràfic
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3. REPORTATGE
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Imatge 1. Mur de separació entre l’entrada al canal de reg i l’enclusa.

Imatge 3. Massís rocós existent al marge dret de l’avantcanal.

Imatge 2. Sobreeixidor existent en posició totalment oberta.

Imatge 4. Zona final de l’avantcanal, abans de la derivació a canal de reg i enclusa.
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Imatge 5. Fractures que presenta em massís rocós.

Imatge 7. Vista de la zona de la rampa d’accés existent.

Imatge 6. Zona de transició entre el massís rocós i terreny meteoritzat.

Imatge 8. Dic i muret de coronació del marge esquerre de l’avantcanal.
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Imatge 9. Instalꞏlacions per a recerca biològica. Actualment en desús.

Imatge 11. Mur de l’actual tram revestit de l’avantcanal al marge esquerre.

Imatge 10. Mur de l’actual avantcanal revestit i instalꞏlacions de recerca biològica.

Imatge 12. Vista aigües amunt del tram de l’avantcanal revestit.
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Imatge 13. Inici del tram d’avantcanal a revestir.

Imatge 15. Vista des de la part superior del massís rocós existent.

Imatge 14. Camí o plataforma a sobre del dic de contenció de l’avantcanal existent.

Imatge 16. Vista de la zona de transició entre el tram revestit d’avantcanal i el dic.
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Imatge 17. Ubicació de l’actual comporta Taintor al costat de la Central Hidroelèctrica.

Imatge 19. Vista del canal de reg aigües avall de les tres comportes murals.

Imatge 18. Deflector actual a l’entrada del canal de reg.

Imatge 20. Vista de les tres comportes murals de regulació d’entrada al canal de reg.
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Imatge 21. Comporta de tipus enclusa de la resclosa existent.

Imatge 23. Sobreeixidor laterals existents.

Imatge 22. Interior de la resclosa.

Imatge 24. Biga deflectora actual.
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Imatge 25. Tram final de l’avantcanal.

Imatge 27. Bol esmorteïdor a la sortida del sobreeixidor lateral.

Imatge 26. Final del camí de servei existent.

Imatge 28. Perfil de sortida del sobreeixidor lateral.
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Imatge 29. Mur divisori de l’entrada a la resclosa i al canal de reg.

Imatge 31. Tram final de l’avantcanal.

Imatge 30. Vista frontal de la biga deflectora.

Imatge 32. Roca fracturada a la zona del final del camí de servei existent.
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Imatge 33. Massís rocós existent.

Imatge 35. Aspecte del ,massís rocós totalment carstificat.

Imatge 34. Vegetació a la zona del peu del dic.

Imatge 36. Vista general del tram final de l’avantcanal.
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Imatge 37. Restes de formigó d’un antic revestiment de l’avantcanal.

Imatge 39. Actual rampa d’accés impracticable.

Imatge 38. Vegetació i restes d’obra civil de l’avantcanal.

Imatge 40. Inici del Canal de la Dreta de l’Ebre.
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Imatge 41. Camí de servei existent a la zona del canal de reg.

Imatge 43. Centre transformador elèctric situat en l’àmbit de les instalꞏlacions de l’assut.

Imatge 42. Mur de separació de la resclosa i el canal de reg aigües avall de l’avantcanal.

Imatge 44. Edificació parcialment enderrocada existent a la zona del camí existent.
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Imatge 45. Tram d’avantcanal revestit.

Imatge 47. Servei existent de telefonia al costat del tram revestit.

Imatge 46. Tram final de l’avantcanal revestit.

Imatge 48. Vista de la Central Hidroelèctrica.
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Imatge 49. Comporta Taintor totalment tancada i evidenciant manca d’estanqueïtat.

Imatge 51. Avantcanal aigües amunt de la central hidroelèctrica.

Imatge 50. Presa o inici de l’avantcanal al riu Ebre.

Imatge 52. Vista general del tram d’avantcanal en el tram final revestit del marge esquerre.
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Imatge 53. Zona d’ubicació del nou sobreeixidor.

Imatge 55. Escullera de pedres a la zona del nou sobreeixidor.

Imatge 54. Zona del riu Ebre a la zona del nou sobreeixidor.

Imatge 56. Filtracions d’aigua detectades entre el dic i el riu Ebre provinent de l’avantcanal.
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Imatge 57. Mur intermedi que separa el canal de reg i la resclosa.

Imatge 59. Vista general de l’estat actual de l’avantcanal.

Imatge 58. Llosa de formigó situada enfront la comporta de la resclosa.
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ANNEX 03. RESUM CARACTERÍSTIQUES
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ANNEX 03. RESUM DE CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

Annex 03. Resum de característiques principals
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1. COMPORTA DE REGULACIÓ
A l’inici de l’actuació es disposa d’una comporta de regulació tipus enclusa de les característiques
següents:

Es tracta d’una secció rectangular de formigó armat on:



1. Dimensions:
a. Ample canal 12500 mm

L’amplada de la solera és variable de 12,50 a 21,50 m a l’arribada a la zona del sobreeixidor
existent.
L’alçada és constant de 4,80 m, quant al tram anterior és de 4,30 m.

La solera té un gruix variable entre 0,40 m per la zona central i 0,80 m quan coincideix amb les sabates
dels murs. Els alçats són de gruix uniforme de 0,60 m.

b. Alçada canal 4300 mm
c. Alçada taulell 4300 mm

El cabal de concessió és de 27,8 m3/s però, en base als models realitzats, pot arribar a circular un

d. Càrrega d’aigua 4300 mm

cabal en avinguda de fins a 60 m3/s sense que la secció desbordi.

e. Alçada d’accionament 5000 mm
2. Estanquitat. Goma contra el marc a 3 costats, en 2 sentits, mitjançant perfil especial de goma
EPDM fixat al taulell.
3. Operació de apertura i tancament mitjançant cilindres hidràulics individuals en cada fulla.
4. Els dos taulers són una estructura Mecano-soldada formada per una xapa de superfície plana,

3. SOBREEIXIDOR
El nou sobreeixidor s’ha situat entre els PK 0+120 i 0+140 en xifres rodones.
Està organitzat en dos vans de 8,50 m de longitud cadascun, essent la cota de llavi total de 17,00m.

reforçada per perfils per a suportar el màxim empenta de l'aigua.
5. Incorpora passarel·la d’accés i dues vàlvules compensadores de pressió entre ambdós costats
del canal.

Els murs de suport laterals i central tenen una amplada de 1,0 m i alçada de 2,95 m des de la cresta
del llavi.

S’acompanya aquest element de regulació d’una comporta de descàrrega lateral que fa les vegades

Disposa de dues comportes abatibles motoritzades que permeten des de la cota 9,20 m arribar fins a

de desguàs de fons, amb les característiques següents:

cota 11,40 m i una passarel·la a la cota 12,92 m, que permet la circulació de personal per al seu
manteniment a més de servir de suport a cables elèctrics i conductes del circuit oli-hidràulic, que

1. Dimensions:
a. Ample canal 1200 mm
b. Alçada taulell 1200 mm
c. Càrrega d’aigua 3000 mm
d. Alçada pis de maniobra 5000 mm
e. Alçada d’accionament 5900 mm
2. Estanquitat. Goma contra el marc a 4 costats, en 2 sentits, mitjançant perfil especial de goma
EPDM fixat al taulell.
3. Actuador elèctric tot o res amb final de cursa i limitador de par.

2. REVESTIMENT DE L’AVANT-CANAL

acciona els braços de cada comporta.
Es disposa d’una estructura amb polispast en cada va de 5 T de càrrega màxima.

4. BIGA DEFLECTORA
S’ha dissenyat una biga deflectora motoritzada mitjançant cabrestants i constituïda per perfils
metàl·lics i reixa tipus “tràmex”. Té una longitud de 18 m en un sòl va, de 1,75 m d’alçada, i amb
coronació a la cota 11,40 m. Per a permetre la circulació de vaixells els cables que faciliten el seu
desplaçament estan situats en profunditat mitjançant politges.

Té una longitud de 215,20 m en el tram afectat per les actuacions.
El pendent del canal és nul, i la cota de la solera es troba a la +7,00 msnm.
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5. CAMÍ DE SERVEI
Té una longitud de 185 m i segueix el traçat del mur dret de la secció de canal. Té una amplada de
variable de 4,50 a 5,0 m i està situat a cota 11,70 m amb un lleuger bombament del 2% cap al canal.
Està acabat amb una capa de 20 cm de gruix de tot-ú artificial.
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.:

1

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

m3

Formigó
per
a
lloses,
HA-30/P/20/IIb, de consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

122,86

3.110,934 382.209,35 16,24 16,24

2 GNCM0002

u

Suministrament i instal·lació
de comporta tipus enclusa tipus
CE de COUTEX o similar, de
12.500m d'amplada de canal i
4.300 mm d'alçada de taulell
accionada
amb
grup
oleohidràulic. Inclou muntatge
mecànic, hidràulic i elèctric
totalment
instal·lada
i
provada.

275.655,00

1,000 275.655,00 11,71 27,95

Subministrament i instal·lació
de comporta abatible de canal,
d'eix inferior tipus CBI model
COUTEX o similar.
Dimensions 8500 mm d'amplada,
2200mm
d'alçada
amb
estanqueitat
a
3
bandes
i
accionament olehidràulic.
El preu inclou el transport,
ensamblatge
a obra,
muntage
mecànic, elèctric i hidràulic,
amb quadre elèctric.
Aquesta partida inclou tots els
elements necessaris per al seu
funcionament.

120.500,00

Armadura
per
a
lloses
d'estructura AP500 S en barres
de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer
en barres
corrugades
B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,67

Muntatge i desmuntatge d'una
cara d'encofrat, amb tauler de
fusta
de
pi
i
puntals
metàl·lics, per a mur d'estrep,
encofrat
a
dues
cares,
d'alçària <= 5 m, per a deixar
el formigó vist,

46,71

4 G4BC3100

5 G4DFE115

u

kg

m2

6 G32B3101

kg

Armadura
per
a
murs
de
contenció AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer
en barres
corrugades
B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,66

7 G2266211

m3

Estesa
i
piconatge
de
sòl
seleccionat
d'aportació,
en
tongades de 50 cm de gruix, com
a màxim, amb compactació del 95
%
PM,
utilitzant
corró
vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació

15,97

Formigó per a mur d'estrep,
HA-30/P/20/IIb, de consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

122,86

8 G45F19G3

m3

2

Màscara: * (Ordenació per import)

1 G45C19G3

3 GJSA0050

Pàg.:

NUM. CODI

UA

3.664,114 171.150,76

92.062,662 152.824,02

5.083,063

625,577

81.176,52

76.858,39

IMPORT

% %ACUM

65.000,00

1,000

65.000,00

2,76 70,68

10 G3Z112P1

m2

Capa de neteja i anivellament
de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20
de
consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de
camió

12,71

4.731,425

60.136,41

2,56 73,23

11 P2218-566C

m3

Excavació
de
terreny,
amb
mitjans
mecànics,
i càrrega
sobre camió

15,01

3.916,163

58.781,61

2,50 75,73

12 G3121921

m3

Escullera amb bloc de pedra
granítica de 1200 a 2000 kg,
estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2
de
resistència
característica a la compressió,
en qualsevol tipus de parament,
inclòs
subministrament
i
col·locació,
mesurat
sobre
perfil teòric segons plànols

102,65

546,500

56.098,23

2,38 78,12

13 P447-DMDI

kg

Acer
S275JR
segons
UNE-EN
10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant,
per
a
reforç
d'elements
d'encastament,
recolzament
i
rigiditzadors,
col·locat
a
l'obra amb soldadura

3,49

15.896,322

55.478,16

2,36 80,47

14 G2144301

m3

Enderroc
d'estructures
de
formigó
armat,
amb
mitjans
mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o
contenidor

54,28

714,729

38.795,49

1,65 82,12

15 GJSBE005

u

Mecanisme
deflector
per
a
instal.lar
en
canal
de
navegació i reg per a retenció
i desviament de flotants al nou
sobreeixidor de descàrrega, en
acer S275JR galvanitzat i xapa
deflextora
de
tràmex
galvanitzat,
amb
doble
cabrestant
d'accionament
elèctric, totalment instal·lat
i
probat.
Inclou
quadre
elèctric
d'accionament
i
control.

33.927,86

1,000

33.927,86

1,44 83,56

16 G4DC1D00

m2

Muntatge
i
desmuntatge
d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 3 m,
amb tauler de fusta de pi

33,77

849,906

28.701,33

1,22 84,78

17 GXPASS01

PA

Partida
alçada
d'abonament
íntegre per la Seguretat i
Salut de l'obra en base a
l'estudi i el Pla de Seguretat
i Salut del projecte.

27.121,14

1,000

27.121,14

1,15 85,93

7,27 54,71

6,49 61,20

3,45 64,65

EUR

AMIDAMENT

Partida alçada a justificar a
disposició de la direcció de
les obres per a imprevistos
d'obra.

9,24 47,44

3,27 67,92

PREU

PA

2,000 241.000,00 10,24 38,19

130.223,820 217.473,78

DESCRIPCIÓ

9 GXPAIM01

EUR

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.:

3

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI
18 G2RA7LP1

19 GI5TUU10

20 GNCM0001

21 E7J5C5D0

22 EG312556

23 PB12-DIY2

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
7,00

Pont grua elèctric de 5000 kg,
llum entre eixos de rodadura
8500 mm amb recorregut vertical
del ganxo de 8500 mm de disseny
modular sense soldadures amb
motor,
reductor
i
tambor
fàcilment
accessibles
que
redueixen
els
temps
de
manteniment.
Guia
de
cable
d'acer
GGG-50,
relació
tambor/cable
conforme
a
la
classe
ISO:M-6/FEM:3
m
amb
variador de velocitat en el
carro
de
traslació,
amb
variador de velocitat en la
traslació del pont grúa, inclou
subministrement i col·locació
sobre
bigues
carrileres,
instal·lació electrica, acabat
amb
desengreixant
més
imprimació i color groc similar
RAL-1028 i finals de carrera en
tots els moviments. Preparat
per
intempèrie.
Totalment
instal·lat i provat.

22.500,00

Suministrament i instal·lació
de
comporta
mural
lliscant
model CMD de Coutex o similar,
totalment
instal·lada
i
provada,
fabricada
en
AISI
304Lde 1200x1200 mm accionada
amb motor actuador elèctric.
Aquesta partida inclou tots els
elements necessaris per a la
seva correcta instal·lació.

20.500,00

m

Segellat de junts amb perfil
hidroexpansiu de poliuretà de
secció 2x1 cm, col·locat a
l'interior del junt

17,82

m

Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb
designació
RZ1-K
(AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o
safata

4,91

Barana d'acer galvanitzat, amb
passamà, travesser inferior i
superior, muntants cada 100 cm
i brèndoles cada 15 cm, de 100
cm
d'alçària,
fixada
mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella

174,97

u

u

m

4

Màscara: * (Ordenació per import)

Deposició controlada a dipòsit
autoritzat
inclòs
el
cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció,
segons
la
LLEI
8/2008,
de
residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Pàg.:

AMIDAMENT
3.396,000

1,000

1,000

1.043,030

2.920,000

80,000

IMPORT
23.772,00

22.500,00

20.500,00

% %ACUM
1,01 86,94

UA

14.337,20

0,61 90,17

0,59 90,77

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

m2

Protecció de talús amb malla
metàl·lica,
dues
de
triple
torsió, pas de malla de 80 mm i
diàmetre 2,4 mm, ancorada amb
barres
d'acer
corrugades
i
subjectada amb cables

13,96

963,600

13.451,86

0,57 91,34

25 G2R350A7

m3

Transport
de
terres
a
instal·lació
autoritzada
de
gestió de residus, amb camió de
20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de
10 km

3,75

3.396,000

12.735,00

0,54 91,88

26 G9GA5T37

m3

Paviment de formigó vibrat de
formigó
HM-30/P/20/I+E
de
consistència
plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment,
apte
per
a
classe
d'exposició I+E, escampat des
de camió, estesa i vibratge amb
regle
vibratori,
remolinat
mecànic

111,07

111,492

12.383,42

0,53 92,40

27 G32D2215

m2

Muntatge i desmuntatge d'una
cara
d'encofrat
amb
taulers
d'encadellat de fusta de pi i
suports amb puntals metàl·lics,
per a murs de contenció de base
curvilínia
encofrats
a
una
cara, per a una alçària de
treball <= 5 m, per a deixar el
formigó vist

62,09

165,096

10.250,81

0,44 92,84

28 G261ESG1

h

Esgotament
amb
electrobomba
submergible per a un cabal
màxim de 600 m3/h i alçària
manomètrica total fins a 10 m

38,22

240,000

9.172,80

0,39 93,23

29 P3J5-FIFT

m3

Estructura de gabions de tela
metalica de torsió, amb peces
d'2x1x1 m de tela metàl·lica de
filferro d'acer galvanitzat de
diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de pas
de malla, reblert amb pedra
granítica
d'aportació
col·locada amb mitjans mecànics

112,98

75,000

8.473,50

0,36 93,59

30 E7J5129A

m

Segellat
de
junt
entre
materials
d'obra
de
20
mm
d'amplària i 15 mm de fondària,
amb
massilla
de
poliuretà
monocomponent,
aplicada
amb
pistola
manual,
prèvia
imprimació específica

7,78

981,730

7.637,86

0,32 93,91

31 G7J1AUW0

m2

Formació de junt de dilatació,
en
peces
formigonades
´´in
situ´´,
amb
planxa
de
poliestirè expandit (EPS), de
20 mm de gruix

11,54

645,880

7.453,46

0,32 94,23

32 G2214101

m3

Excavació en zona de desmunt,
de terreny no classificat, amb
mitjans
mecànics
i
càrrega
sobre camió

3,18

2.229,200

7.088,86

0,30 94,53

0,87 88,77

0,79 89,56

DESCRIPCIÓ

24 P3L7-3CMT

0,96 87,90

18.586,79

13.997,60

NUM. CODI

EUR

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.:

5

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

m3

Base
de
tot-u
artificial
col·locada amb motoanivelladora
i piconatge del material al 98%
del PM

25,75

267,590

6.890,44

0,29 94,83

34 G45R0001

u

Rampa d'accés fixa de formigó
per a facilitar sortida del
canal d'aus aquàtiques, amfibis
o rèptils que puguin quedar
atrapats a l'interior.
Serà de formigó armat, de doble
pendent, amb una amplada no
inferior a 50cm, de base rugosa
i pendent suau (màxim 30º).
Totalment acabada.

3.416,00

2,000

6.832,00

0,29 95,12

35 P4Z5-HAM1

dm3

Reblert
de
recolzaments
estructurals, amb morter sense
retracció de ciment i sorra

1,60

4.250,000

6.800,00

0,29 95,40

36 GN9D005

u

Subministrament i col·locació
en solera de canal de vàlvula
depressora

42,00

160,000

6.720,00

0,29 95,69

37 GSZ1Z001

u

Unitat de jornal d´equip de
submarinista
( encàrregat
i
oficial)
per
a
les
feines
d'impermeabilització
de
la
comporta
tipus
taintor
existent.
Aquestes
feines
consisteixen en la incorporació
d'elements, com draps i premsa
estopes,
per
aconseguir
millorar la impermeabilització
de
la
comporta
existent.
Aquesta partida incorpora tots
els
materials
i
elements
necessaris
per
a
la
seva
correcta execució.

2.234,23

3,000

6.702,69

0,28 95,98

Tall d'estructures de formigó
en massa o armat, amb serra amb
fil de diamant i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió
o contenidor

727,37

m2

6

Màscara: * (Ordenació per import)

33 G931201J

38 P214X-HCP5

Pàg.:

8,600

6.255,38

NUM. CODI

UA

m2

Geotèxtil format per feltre de
polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2,
col·locat sense adherir

3,61

1.547,416

5.586,17

0,24 96,48

40 P2242-53C8

m2

Repàs i piconatge de sòl de
rasa de més de 2 m d'amplària,
amb
mitjans
mecànics
i
compactació del 95 % PM

4,13

1.337,952

5.525,74

0,23 96,71

41 P2243-53A8

m2

Repàs de talús en roca

5,64

963,600

5.434,70

0,23 96,94

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

m2

Paret estructural d'una cara
vista, de 20 cm de gruix, de
bloc
de
morter
de
ciment
foradat, R-6, de 400x200x200
mm, de cara vista, amb relleu
especial, de color especial,
amb
components
hidrofugants,
categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de
ciment CEM III, de dosificació
1:3 (15 N/mm2), amb additiu
inclusor
aire/plastificant
i
amb
una
resistència
a
compressió de la paret de 3
N/mm2

80,71

62,000

5.004,02

0,21 97,16

43 PB31-HAGU

m2

Reixa amb bastiment perimetral
de perfils
L 30x30
mm,
i
separadors de perfils 30x2 mm,
30x30 mm de quadrícula amb xapa
de 2 mm de gruix, galvanitzada,
superfície màxima plafò 2,5 m2,
ancorada
amb
ancoratges
mecànics i tacs de nylon i
cargols d'acer.

107,34

46,240

4.963,40

0,21 97,37

44 G2R540J0

m3

Transport de residus inerts o
no especials
a instal·lació
autoritzada
de
gestió
de
residus, amb contenidor de 9 m3
de capacitat

20,33

216,397

4.399,35

0,19 97,55

45 ED5A1600

m

Drenatge amb tub ranurat de PVC
de D=160 mm

12,75

335,850

4.282,09

0,18 97,74

46 P4B0-608Y

u

Ancoratge amb acer en barres
corrugades
de
16
mm
de
diàmetre,
amb
perforació
i
injectat
continu
d'adhesiu
d'aplicació
unilateral
de
resines
epoxi
sense
dissolvents, de dos components
i baixa viscositat

13,32

300,000

3.996,00

0,17 97,91

47 G4DF2105

m2

Muntatge i desmuntatge d'una
cara d'encofrat, amb plafons i
puntals metàl·lics, per a mur
d'estrep,
encofrat
a
dues
cares, d'alçària <= 5 m

36,04

105,000

3.784,20

0,16 98,07

48 P4DM-3HND

m2

Muntatge
i
desmuntatge
d'encofrat pla per a caixetins
d'ancoratge, amb llata de fusta
de pi

52,24

69,760

3.644,26

0,15 98,22

49 FR3P8601

m3

Argila compactada per a capa de
impermeabilització.

91,70

37,500

3.438,75

0,15 98,37

50 EG2C2S42

m

Safata
aïllant
de
PVC
perforada, de 100x300 mm, amb 1
compartiment
i amb
coberta,
muntada
sobre
suports
horitzontals.
S'inclou part proporcional de
suportacions,
accessoris
i
material auxiliar necessari per
a la correcta instal·lació.

62,69

50,000

3.134,50

0,13 98,50

0,27 96,24

39 G7B111E0

DESCRIPCIÓ

42 P4E5-DL3C

EUR

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.:

7

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

PA

Partida alçada a justificar per
al
desviament
de
línia
de
serveis aèria existent, segons
les directrius tècniques de la
companyia
distribuidora
afectada.

3.000,00

1,000

3.000,00

0,13 98,63

52 G2RA71H0

m3

Deposició controlada a dipòsit
autoritzat
de
residus
de
formigó inerts amb una densitat
1,45
t/m3,
procedents
de
construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista
Europea
de
Residus
(ORDEN
MAM/304/2002)

13,22

216,397

2.860,77

0,12 98,75

53 G2265211

m3

Estesa
i
piconatge
de
sòl
adequat
d'aportació,
en
tongades de 50 cm de gruix, com
a màxim, amb compactació del 95
%
PM,
utilitzant
corró
vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació

10,68

266,500

2.846,22

0,12 98,87

54 F9G22738

m3

Paviment
de
formigó
HM-30/P/20/I+E de consistència
plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de
camió,
estesa
i
vibratge
manual,
remolinat
mecànic
afegint 4 kg/m2 de pols de
quars gris

124,26

21,510

2.672,83

0,11 98,98

55 G22D3011

m2

Esbrossada del terreny de més
de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió

1,35

1.502,900

2.028,92

0,09 99,07

56 G21YD320

u

Perforació
en
fàbrica
de
formigó armat per a formació de
passamurs fins a 400 mm de
diàmetre nominal amb un gruix
de paret entre 30 i 40 cm amb
broca de diamant intercambiable

888,68

2,000

1.777,36

0,08 99,15

Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125
segons
norma
UNE-EN
124,
col·locat amb morter

126,95

Partida
alçada
d'abonament
íntegre per la classificació a
peu d'obra segons Real Decreto
105/2008, càrrega, transport i
deposició
controlada
a
instal·lació
autoritzada
de
gestió o reciclatge, de tots
els residus d'obra segons la
llista
europea
de
Residus
(ordre MAM/304/2002), catàleg
europeu de residus (CER) i
catàleg de residus de Catalunya
(CRC).
Inclou
residus
de
construcció (excepte terres) i
d'enderrocs, residus especials,
residus no especials i residus
inerts.

1.600,00

58 GXPARE01

u

PA

8

Màscara: * (Ordenació per import)

51 GXPASA01

57 EDKZHJB4

Pàg.:

13,000

1,000

1.650,35

1.600,00

NUM. CODI

UA

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

u

Pericó de registre de formigó
prefabricat
sense
fons
de
60x60x60
cm,
per
a
instal·lacions
de
serveis,
col·locat
sobre
solera
de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

118,00

13,000

1.534,00

0,07 99,35

60 GHN15FA6

u

Llum
LED
per
a
vial
de
distribució asimètrica amb cos
alumini fos, equipat amb 6
móduls LED estancs amb grau de
protecció IP-66 i IK08, amb un
total
de
120
LED
i
un
dispositiu
d'alimentació
i
control no regulable de 129 W
de
potència
total,
flux
lluminós
9650
lumen,
temperatura de color 4000 K,
vida útil >= 83000 h, aïllament
elèctric
classe
I,
amb
accessori per fixar vertical i
acoblat a l' extrem del suport

1.390,55

1,000

1.390,55

0,06 99,41

61 GDD1C524

m

Paret per a pou circular de
D=120 cm, de 14 cm de gruix de
maó
calat,
arrebossada
i
lliscada per dins amb morter
ciment 1:6

340,63

4,000

1.362,52

0,06 99,47

62 EG21H71X

m

Tub flexible de PVC amb ànima
d'acer M-20, tipus
ondaplast
d'interflex
o
equivalent,
color
gris,
incloent
part
proporcional
de
racords,
premsaestopes i accesoris de
muntatge i fixació superficial.

6,47

200,000

1.294,00

0,05 99,52

63 GG22RG1K

m

Tub corbable corrugat de PVC,
de 80 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte
de
6
J,
resistència
a
compressió de 250 N, muntat com
a canalització soterrada

2,94

300,000

882,00

0,04 99,56

64 E222B432

m3

Excavació de rasa per a pas
d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny compacte
(SPT
20-50),
realitzada
amb
retroexcavadora
i
amb
les
terres deixades a la vora

9,28

92,800

861,18

0,04 99,60

65 FDDZS005

u

Graó per a pou de registre de
polipropilè
armat,
de
250x350x250 mm i 3 kg de pes,
col·locat amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra

20,19

42,000

847,98

0,04 99,63

66 P21Z1-52UX

m2

Repicat de 4 cm de gruix mitjà
per a la regularització de
superfícies
de
formigó
en
paraments
verticals
amb
compressor i càrrega mecànica
de
runa
sobre
camió
o
contenidor

8,92

93,860

837,23

0,04 99,67

0,07 99,22

0,07 99,28

EUR

DESCRIPCIÓ

59 FDK262G7

EUR

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.:

9

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI
67 GG21R91G

68 P534-4SC0

UA
m

m2

DESCRIPCIÓ

PREU

Tub rígid de PVC, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J,
resistència a compressió de 250
N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i
muntat
superficialment.
S'inlcou
part
proporcional
d'unions,
suportacions,
accessoris i d'altre material
auxiliar necessari per a la
seva correcta instal·lació.

3,89

Coberta de plaques conformades
amb perfil nervat de planxa
d'acer
galvanitzada
amb
3
nervis separats entre 245 i 255
mm i una alçària entre 100 i
110 mm d'1,2 mm de gruix, amb
una inèrcia entre 292 i 294 cm4
i una massa superficial entre
15,5 i 16,5 kg/m2, acabat llis,
segons la norma UNE-EN 14782,
ancorades sobre corretges d'11
a 15 cm d'alçària

28,94

AMIDAMENT
200,000

24,000

IMPORT
778,00

694,56

% %ACUM
0,03 99,70

0,03 99,73

u

Graó per a pou de registre amb
acer
galvanitzat,
de
300x300x300 mm, amb rodó de
D=18 mm, col·locat amb morter
ciment 1:6

20,26

26,000

526,76

0,02 99,75

70 KG380A07

m

Conductor de coure nu, unipolar
de secció 1x50 mm2, muntat en
malla de connexió a terra

15,53

32,000

496,96

0,02 99,77

71 G2225521

m3

Excavació de pous fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, i càrrega
sobre camió

14,28

32,000

456,96

0,02 99,79

72 K2135343

m3

Enderroc de mur de contenció de
formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

197,48

2,160

426,56

0,02 99,81

Bastiment
circular
de
fosa
dúctil per a pou de registre i
tapa abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter

205,49

Porta
de
planxa
perforada
d'acer d'una fulla batent amb
bastiment
en perfil
laminat
d'acer per a un buit d'obra de
210x90
cm,
amb
pany
i
passadors, col·locada

205,14

Desbrossada
dels
canyars
d'Arundo
donax
existents
a
l'àmbit
del
canal.
Aquesta
partida inclou la retirada i la
correcta gestió posterior dels
residus
vegetal,
per
tal
d'eliminar
la
capacitat
de
rebrot.

0,86

74 PAD0-H8WK

75 GR110001

u

u

m2

10

Màscara: * (Ordenació per import)

69 GDDZ51A4

73 GDDZ6DD4

Pàg.:

2,000

2,000

438,000

410,98

410,28

376,68

NUM. CODI

UA

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

Formigó
per
a
lloses,
HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb
bomba

108,85

3,230

351,59

0,01 99,88

77 GG22RJ1K

m

Tub corbable corrugat de PVC,
de 100 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte
de
12
J,
resistència
a
compressió de 250 N, muntat com
a canalització soterrada

3,64

92,800

337,79

0,01 99,89

78 GDD1U170

u

Brocal per a pou format per un
con
asimètric
de
formigó
prefabricat
de
dimensions
100X60X70 cm, amb junt de goma,
col·locat sobre anell de pou de
registre,
inclús
rebut
de
graons amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra

146,14

2,000

292,28

0,01 99,90

79 GDD1U020

u

Cubeta
base
per
a pou
de
registre formada per una peça
prefabricada
de formigó,
de
diàmetre interior 100 cm i
d'alçària 100 cm, amb junt
encadellat, sobre el qual es
col·locaran
anells
de
pou
prefabricats, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/20/I
de 15 cm de gruix, inclós
col·locació de graons

145,36

2,000

290,72

0,01 99,92

80 GHM11F22

u

Columna
de
planxa
d'acer
galvanitzat,
de
forma
troncocònica, de 4 m d'alçària,
coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó

287,05

1,000

287,05

0,01 99,93

81 G2263211

m3

Estesa
i
piconatge
de
sòl
seleccionat
de
l'obra,
en
tongades de 50 cm de gruix, com
a màxim, amb compactació del 95
%
PM,
utilitzant
corró
vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació

2,97

92,800

275,62

0,01 99,94

82 GGDZ0004

u

Connexió
de
ponts
equipotencials entre brides per
a posada a terra de canonades,
safates
i
altres
elements
conductors de la instal·lació.

234,07

1,000

234,07

0,01 99,95

83 FGD1421E

u

Piqueta de connexió a terra
d'acer,
amb
recobriment
de
coure de gruix estàndard, de
2500 mm de llargària de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra

27,12

8,000

216,96

0,01 99,96

0,02 99,85

EUR

PREU

m3

0,02 99,83

0,02 99,86

DESCRIPCIÓ

76 G45C18H4

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.:

11

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI
84 PAFA-7RC8

85 EHA21BV9

UA
u

u

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

12

Màscara: * (Ordenació per import)
PREU

Fulla fixa d'alumini anoditzat
natural,
col·locada
sobre
bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 90x90
cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima
3 de permeabilitat a l'aire
segons
UNE-EN
12207,
classificació
mínima
8A
d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210

100,69

Llumenera
industrial
amb
distribució simètrica extensiva
i
làmpada
d'halogenurs
metàl·lics, de 150 W de xapa
d'alumini
anoditzat,
equip
elèctric incorporat, tancada,
ancorada a paret.
S'inclou lluminària, làmpada,
equip
d'encesa,
caixa
de
connexions, presa de terra i
canalitzacions, suportacions a
columna, material auxiliar i
accessoris
necessaris,
completament
instal·lada
i
funcionant.
Partida a determinar amb la
D.F.

166,23

AMIDAMENT
2,000

1,000

IMPORT
201,38

166,23

% %ACUM
0,01 99,97

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

Enderroc de fonament de formigó
armat, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre
camió

73,45

1,500

110,18

0,00 99,98

87 EH61RC99

u

Llum d'emergència amb làmpada
led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 240 a 270
lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial

99,08

1,000

99,08

0,00 99,98

88 GGD10002

u

Cartutx
soldadura
aluminotèrmica de piqueta de
presa de terra amb el cable de
la malla soterrada.

12,33

8,000

98,64

0,00 99,99

89 G7J522R1

m

Segellat de junt de 20 mm
d'amplària i 10 mm de fondària
amb
massilla
asfàltica,
aplicada amb pistola manual

2,50

38,600

96,50

0,00 99,99

90 PAN5-7Z6C

u

Bastiment de base per a porta,
de tub d'acer galvanitzat de
secció 60x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 90x215 cm

24,73

2,000

49,46

0,00 99,99

91 GDB1U010

u

Solera de formigó HA-25/P/20/I,
d'1,0 m de diàmetre i de 10 cm
de gruix, lleugerament armada
amb una malla electrosoldada ME
30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en
una quantia d'1,017 kg d'acer
per m2 , per a pou de registre

20,32

2,000

40,64

0,00100,00

EUR

% %ACUM

Bastiment
de
base
per
a
finestra,
de
tub
d'acer
galvanitzat
de secció
40x20
mm2,
amb
accessoris
per
a
persiana, per a un buit d'obra
aproximat de 90x90 cm

19,12

2,000

38,24

0,00100,00

93 EGDZ1102

u

Punt de connexió a terra amb
pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment

36,71

1,000

36,71

0,00100,00

94 EG62DGAJ

u

Commutador, unipolar (1P), 16
AX/250 V, amb tecla i amb caixa
de superfície estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu mitjà,
muntat superficialment

14,70

1,000

14,70

0,00100,00

95 EG63D15R

u

Presa de corrent de superfície,
bipolar amb presa de terra
lateral, (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa i caixa estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu
mitjà, muntada superficialment

12,54

1,000

12,54

0,00100,00

TOTAL:

m3

IMPORT

u

0,01 99,97

86 G2131323

AMIDAMENT

92 PAN5-7YXF

2.353.396,91 100,00

EUR
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Les coordenades en representació plana són conforme Universal Transversal Mercator (UTM)
establerta com a reglamentaria segons Decret 2303/1970.

1. INTRODUCCIÓ
L’objecte del present annex és la caracterització tipogràfica i cartogràfica del terreny on s’ubiquen les
obres del Projecte de revestiment i millora de l’avantcanal al Marge Dret del riu Ebre al T.M de Xerta.

A L’APÈNDIX 1. AIXECAMENT TOPOGRÀFIC D’UN TRAM DEL CANAL DE L’INICI DE LA
DRETA DE L’EBRE es poden comprar de forma detallada els treballs, llistats de punts de
l’aixecament topogràfic efectuat.

A tal efecte, Hidrologia i Qualitat de l’Aigua S.L., empresa del grup INCLAM, ha encarregat un estudi
topogràfic a l’empresa XYZ.cat Enginyeria Topogràfica per tal de caracteritzar i definir la morfologia
del terreny en l’àmbit del projecte.

A L’APÈNDIX 2. PLÀNOLS TOPOGRÀFICS s poden comprar els plànols fruit de l’aixecament
topogràfic efectuat.

2. EMPLAÇAMENT I PROCEDIMENT DE TREBALL
El treball ha consistit en l’aixecament topogràfic d’un tram d’inici del Canal de la Dreta de l’Ebre, a
Xerta (Tarragona). S’ha realitzat l’aixecament topogràfic de la zona definida amb estació total i GPS
amb sistema de posicionament en temps real de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (NTRIP), per tal
d’obtenir els punts en el sistema de referència actual (UTM ETRS89).
Inicialment s’ha fet un aixecament de tots els
punts accessibles i amb bona qualitat de
recepció

deixant

bases

al

terreny,

seguidament amb estació total i emprant com
a referència les bases GPS, s’ha pres els punts
de batimetria i amb el làser de la mateixa els
punts del tallat de roca on no es podia accedir.
Una volta fet el treball de camp, s’ha obtingut
un llistat de punts que hem utilitzat per generar
un model 3D de l’emplaçament mitjançant
software. A partir d’aquest model 3D s’ha

Imatge 1. Visió general del model 3D obtingut.

efectuat el corbat obtenint la planta topogràfica
definitiva.
A la zona s’ha deixat quatre bases de replanteig per poder tenir una referència de la posició al terreny
a l’hora de replantejar, de les quals s’ha obtingut XYZ mitjançant GPS i corregit mitjançant lectures
amb l’estació total.
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1. INTRODUCCIÓ
EMPLAÇAMENT i PROCEDIMENT DE TREBALL
El treball ha consistit en l’aixecament topogràfic d’un tram d’inici del Canal de la Dreta
de l’Ebre, a Xerta (Tarragona).
S’ha realitzat l’aixecament topogràfic de la zona definida amb estació total i gps amb
sistema de posicionament en temps real de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (NTRIP),
per tal d’obtenir els punts en el sistema de referència actual (UTM ETRS89).
Inicialment s’ha fet un aixecament de tots els punts accessibles i amb bona qualitat de
recepció deixant bases al terreny, seguidament amb estació total i emprant com a
referència les bases GPS, s’ha pres els punts de batimetria i amb el làser de la
mateixa els punts del tallat de roca on no es podia accedir. Una volta fet el treball de
camp, s’ha obtingut un llistat de punts que hem utilitzat per generar un model 3D de
l’emplaçament mitjançant software. A partir d’aquest model 3D s’ha efectuat el corbat
obtenint la planta topogràfica definitiva.

Ampliació del model 3D obtingut.
A la zona s’ha deixat quatre bases de replanteig per poder tenir una referència de la
posició al terreny a l’hora de replantejar, de les quals s’ha obtingut XYZ mitjançant
GPS i corregit mitjançant lectures amb l’estació total.
Les coordenades en representació plana són conforme Universal Transversal Mercator
(UTM) establerta com a reglamentaria segons Decret 2303/1970.

Imatge general del model 3D obtingut
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2. ESPECIFICACIONS DELS APARELLS EMPRATS
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2.1 POSICIONAMENT EN TEMPS REAL INSTITUT CARTOGRÀFIC i
GEOLÒGIC DE CATALUNYA

RECEPTOR GPS
RECEPTOR LEICA GX1230 amb ANTENA LEICA AX 1202GG Núm Sèrie 468489
Tecnologia GNSS - SmarTrack
Tipus Doble freqüencia
CANALS
L1:14 L2:14 GPS
2 SBAS
Tecnologia RTK SmartCheck

FONAMENTS DEL POSICIONAMENT DIFERENCIAL I INTRODUCCIÓ A NTRIP
A través d’una o diverses estacions de referència, els sistemes de posicionament diferencial
permeten augmentar la precisió del posicionament absolut que obté un receptor

GNSS. L’observació continua que efectuen les estacions de referència fan possible el
càlcul d’unes correccions diferencials per millorar la precisió de les òrbites radiodifoses, la

Aquest equip es connecta a la xarxa de posicionament en temps real de l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, obtenint punts georreferenciats directament,
s’adjunta una petita explicació del funcionament d’aquest servei.

sincronia dels rellotges dels satèl·lits i els receptors, el modelatge dels errors

ESTACIÓ TOTAL

Les correccions diferencials es poden transmetre cap als receptors mòbils en temps

ionosfèrics i troposfèrics…

real, de forma que es pot obtenir un posicionament diferencial de precisió en el mateix

Leica Flexline Ts06 Ultra2 núm. sèrie 1310073 amb 1” de precisió angular, i amb
precisió de lectura a prisma de 1,5mm de 2ppm i a qualsevol superfície de 2mm de
2ppm, amb un rang de medició sense prisma de fins a 500m.

moment de l’observació. Els canals de transmissió de correccions diferencials al receptor

Seguidament s’adjunten les especificacions ampliades dels equips.

viable el desenvolupament del protocol NTRIP, que permet difondre un flux de dades GNSS

mòbil són diversos, però l’amplia disponibilitat d’Internet en la societat actual ha fet
(que pot contenir correccions diferencials) a través d’Internet. En la Figura 1
s’esquematitza el flux de dades a l’ICGC entre les estacions de referència (*1) i l’usuari

final (*5), passant pel càlcul i gestió de dades (*2), Internet (*3) i una connexió de
telefonia mòbil (*4).

Figura 1 Sistema de posicionament diferencial en temps real basat en una xarxa d’estacions permanents i
Internet
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OBJECTIUS DEL SERVEI DE POSICIONAMENT GEODÈSIC INTEGRAT DE CATALUNYA
En el marc del Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC), l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya té implantada una xarxa de 16 estacions permanents
arreu de Catalunya. Des de la seu de l’Institut es recullen i processen les observacions que
efectuen aquestes estacions permanents, amb l’objectiu d’oferir un

servei públic de posicionament diferencial en temps real. Emprant el protocol
NTRIP, aquest servei de posicionament diferencial és accessible des de qualsevol
punt del territori amb connexió a Internet.

NTRIP – NETWORKED TRANSPORT OF RTCM VIA INTERNET PROTOCOL
NTRIP es divideix, bàsicament, en tres parts: servidors, càsters i clients. De forma
general es pot dir que els servidors són les estacions de referència que estan observant la
constel·lació GNSS i transferint les dades cap al càster; el càster és l’encarregat

d’aglutinar les dades de tots el servidors i gestionar l’accés dels clients als diferents
serveis que ell mateix ofereix; els clients són els usuaris que realitzen observacions GNSS i
accedeixen als serveis que proporciona el càster mitjançant una connexió a Internet.

CONNEXIÓ AL CÀSTER NTRIP DE L’INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE
CATALUNYA
L’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya proveeix una sèrie de
dades i serveis a través d’Internet,
entre els quals s’hi troben els que

ofereix a través del càster NTRIP.
Els serveis que ofereix el càster es
divideixen en tres grups: serveis
DGPS precisions mètriques en
base a correccions de codi d’una

estació

de

seleccionada,

referència
CODCAT

precisions submètriques en base
a correccions de codi d’una estació
virtual i RTKAT precisions de fins
a

4 cm en planimetria i 6 cm en altimetria
en base a correccions de fase d’una
estació virtual.
Figura 2 Flux de dades del sistema NTRIP
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2.2 CARACTERÍSTIQUES ACURADES DELS APARELLS UTILITZATS

Leica FlexLine
TS06 Estación total

Leica FlexLine TS06 Total Station –
La ﬂexibilidad que cuenta
Medición de Angulos (Hz, V)
Precisión (Desviación estándar ISO17123-3)

2” (0.6 mgon), 3” (1 mgon), 5” (1.5 mgon)

Método

Absoluto, continuo, diametral

Opcional

Resolución en pantalla

0.1” / 0.1 mgon / 0.01 mil

Compensación

Compensador de cuádruple eje centralizado (Desactivable)

Precisión de compensador

0.5”, 1”, 1.5”

Medición de distancia con Reﬂector
Alcance con prisma circular GPR1

3.500 m

Alcance a diana reﬂectante (60 mm x 60 mm)

250 m

Precisión/Tiempo medición

Estándar: 1.5 mm+2 ppm / típ. 2.4 s, Rápido: 3 mm+2 ppm / típ. 0.8 s,

(Desviación Estándar ISO-17123-4)

Tracking: 3 mm+2 ppm / típ. <0.15 s

Medición de distancia sin reﬂector
Alcance (90% reﬂectivo)
30 m

FlexPoint
PinPoint – Power

> 400 m3)

PinPoint – Ultra

>1000 m3)

Opcional
Opcional
2

2 mm+2 ppm / típ. 3 s

Precisión/Tiempo medición
(Desviación Estándar ISO-17123-4)

A 30 m: aprox. 7 mm x 10 mm, A 50 m: aprox. 8 mm x 20 mm

Tamaño puntero láser
Almacenamiento Datos/Comunicación
Memoria Interna ampliada

Máx.: 100.000 puntos, Máx.: 60.000 medidas

USB memory stick

1 Gigabyte, Tasa transferencia 1.000 puntos/seg

Interfaces

Serie ( 1.200 a 115.200 baudios)

Formato de datos

GSI / DXF / LandXML / CSV / ASCII deﬁnible por usuario

Opcional

®

USB Tipo A y miniB, Bluetooth Wireless

Opcional

Luz Guía de Replanteo
Rango de trabajo

5 m – 150 m

Opcional

5 cm a 100 m

Opcional

(condiciones atmosféricas medias)
Precisión de posicionamiento
General
Anteojo

Estación total Leica FlexLine TS06 –
La Flexibilidad que cuenta
Para una ﬂexibilidad absoluta; una estación total lista para
cualquier desafío. Diseñada para aplicaciones de precisión media.
Incluye como estándar un teclado alfanumérico y un completo
paquete de software. Para una mayor ﬂexibilidad, dispone de
un amplio abanico de opciones para que siempre puedas contar
con tu estación total TS06.
Medir con prismas o directamente sobre objetos será siempre tu
elección. Las opciones de EDM te proporcionan lo que realmente
necesitas.
Con la estación total FlexLine TS06 puedes tener la seguridad de
estar perfectamente equipado con la ﬂexibilidad que cuenta.

Bluetooth® y Opción USB
n Conexión inalámbrica Bluetooth®
n USB para transferencia de datos ﬂexible
(GSI, DXF, ASCII, LandXML, CSV)
n Mini-USB para transmisión
de datos rápida
Teclado Alfanumérico
n Rápida entrada de números,
letras y caracteres especiales
n Minimiza errores
n Mayor productividad

Aumento

30 x

Resolución

3”

Campo de visión

1° 30’ (1.66 gon) / 2.7 m a 100 m

Rango de enfoque

1.7 m a inﬁnito

Retículo

Iluminado, 5 niveles de brillo

Teclado y Pantalla
Pantalla

Gráﬁcos, 160 x 280 pixels, iluminada, 5 niveles de brillo

Teclado

Teclado Alfanumérico
Segundo teclado

Opcional

Sistema Operativo
5.0 Core

Windows CE
Plomada Láser
Tipo

Puntero láser, 5 niveles brillo

Precisión de centrado

1.5 mm a 1.5 m de altura instrumento

Batería
Tipo

Ión-Litio

Autonomía

Aprox. 20 Horas1

Peso
Estación total Incluyendo GEB211 y trípode

5.1 kg

Parámetros Ambientales de Trabajo
Rango de Temperatura (operando)

-20° C a +50° C (-4° F a +122° F)
Versión Ártica -35° C a 50° C (-31° F a +122° F)

Precisión angular
n 2”, 3” o 5” de precisión angular.
n Compensación de cuádruple eje
que garantiza precisión y ﬁabilidad
angular.

Resist. salpicaduras y Polvo (IEC 60529)

IP55

Humedad

95%, sin condensación

Opcional

Software interno FlexField
Programas

Topografía (Orientar & Levantar), Replantear, Intersección, Transf. Cota, Construcción, Áreas
(Hz & Inclinada), Cálculo Volúmenes MDT, Altura Remota, Puntos Ocultos, Offset, Línea de Referencia,
Arco y Plano de Referencia, COGO, Carreteras 2D.

Programas
1
2
3

Carreteras 3D, Inversa Pro

Opcional

Medición individual cada 30 segundos a 25° C. Autonomía menor si la batería no es nueva. Batería Interna GEB 221.
Alcance >500 m 4 mm+2 ppm
Condiciones Atmosféricas: Día, tarde y noche

Total Quality Management –
nuestro compromiso con la
satisfacción total del cliente.

Luz Guía de
Replanteo (EGL):
LED clase 1 según
IEC 60825-1 resp. EN
60825-1

Distanciómetro:
(PintPoint R400 / R1000):
Láser clase 3R según IEC
60825-1 resp. EN 60825-1

Ilustraciones, descripciones y datos técnicos no vinculantes. Todos los derechos reservados. Impreso en Suiza –
Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suiza, 2009. 768722es – XII.09 – RDV

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Suiza
www.leica-geosystems.com

Plomada Láser:
Láser clase 2 según IEC
60825-1 resp. EN 60825-1

Distanciómetro:
(Modo Prisma) Láser clase 1
según IEC 60825-1 resp.
EN 60825-1
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3. LLISTAT DE PUNTS OBTINGUTS

288.864,088
288.862,515
288.861,408
288.860,372
288.858,985
288.857,134
288.857,133
288.855,086
288.853,943
288.852,401
288.851,522
288.850,383
288.849,659
288.848,721
288.848,049
288.847,029
288.845,815
288.845,400
288.845,156
288.845,002
288.842,985
288.835,957
288.830,001
288.833,705
288.832,803
288.836,999
288.837,267
288.840,700
288.840,477
288.842,327
288.841,324
288.839,964
288.842,137
288.842,339
288.834,191
288.834,618
288.834,933
288.844,348
288.845,442
288.847,033
288.848,764
288.852,390
288.853,595
288.854,717
288.855,744
288.858,404
288.858,997
288.859,410
288.861,680
288.862,931

4.533.013,354
4.533.016,776
4.533.018,502
4.533.020,494
4.533.022,107
4.533.024,683
4.533.024,682
4.533.026,258
4.533.027,763
4.533.029,381
4.533.030,375
4.533.031,211
4.533.031,958
4.533.032,651
4.533.033,364
4.533.033,795
4.533.033,974
4.533.034,176
4.533.034,443
4.533.034,662
4.533.035,158
4.533.047,256
4.533.042,921
4.533.040,467
4.533.040,293
4.533.037,489
4.533.038,103
4.533.037,811
4.533.036,556
4.533.035,463
4.533.036,036
4.533.036,474
4.533.036,102
4.533.037,643
4.533.038,760
4.533.038,503
4.533.038,142
4.533.035,891
4.533.035,959
4.533.034,210
4.533.034,798
4.533.029,758
4.533.029,753
4.533.027,234
4.533.027,175
4.533.026,830
4.533.022,803
4.533.023,950
4.533.018,614
4.533.018,552

7,469
7,483
7,460
7,443
7,479
7,594
7,464
7,482
7,474
7,464
7,478
7,490
7,462
7,468
7,479
7,496
7,473
7,464
7,458
7,471
7,473
6,221
6,701
6,709
6,993
7,071
6,462
6,615
6,913
7,488
7,500
7,492
7,351
6,617
7,477
7,471
7,504
7,006
6,677
6,987
6,649
6,827
6,697
6,684
6,547
6,518
6,481
6,505
7,003
6,603
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ESTACIO_PUNTS
ESTACIO_PUNTS
ESTACIO_PUNTS
ESTACIO_PUNTS
ESTACIO_PUNTS
ESTACIO_PUNTS
ESTACIO_PUNTS
ESTACIO_PUNTS
ESTACIO_PUNTS
ESTACIO_PUNTS
ESTACIO_PUNTS
ESTACIO_PUNTS
ESTACIO_PUNTS

288.863,989
288.864,742
288.867,393
288.872,091
288.839,873
288.842,329
288.843,027
288.841,228
288.839,906
288.837,956
288.835,933
288.834,798
288.834,241
288.833,281
288.832,462
288.831,969
288.831,734
288.830,962
288.829,649
288.829,236
288.827,453
288.826,597
288.825,929
288.825,130
288.821,996
288.821,088
288.819,601
288.816,829
288.815,759
288.814,069
288.812,850
288.809,980
288.807,080
288.804,941
288.804,041
288.802,323
288.879,063
288.880,369
288.881,655
288.882,104
288.882,776
288.883,317
288.882,737
288.865,113
288.864,861
288.866,248
288.867,455
288.868,342
288.869,305
288.869,576

4.533.015,785
4.533.013,305
4.533.010,714
4.533.007,027
4.533.036,679
4.533.035,479
4.533.035,067
4.533.036,105
4.533.036,630
4.533.037,316
4.533.037,970
4.533.038,377
4.533.038,835
4.533.039,551
4.533.040,120
4.533.040,537
4.533.041,036
4.533.041,544
4.533.041,927
4.533.042,270
4.533.042,673
4.533.042,975
4.533.043,287
4.533.044,055
4.533.045,069
4.533.045,741
4.533.046,165
4.533.047,480
4.533.048,266
4.533.049,385
4.533.050,194
4.533.051,269
4.533.052,792
4.533.054,046
4.533.054,808
4.533.052,007
4.533.000,511
4.532.999,130
4.532.998,290
4.532.997,119
4.532.995,890
4.532.994,291
4.532.993,962
4.533.011,891
4.533.012,192
4.533.010,426
4.533.008,533
4.533.007,475
4.533.007,130
4.533.006,071

6,543
6,715
6,844
6,981
7,478
7,465
7,491
7,485
7,494
7,511
7,472
7,476
7,479
7,479
7,475
7,491
7,492
7,497
7,476
7,495
7,480
7,515
7,495
7,499
7,481
7,481
7,479
7,475
7,483
7,476
7,470
7,491
7,489
7,495
7,485
9,781
6,997
7,103
7,027
7,107
7,113
7,169
7,338
7,509
7,505
7,480
7,465
7,390
7,467
7,452
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ESTACIO_PUNTS
ESTACIO_PUNTS
ESTACIO_PUNTS
ESTACIO_PUNTS
ESTACIO_PUNTS
ESTACIO_PUNTS
ESTACIO_PUNTS
ESTACIO_PUNTS

288.869,991
288.870,928
288.871,686
288.872,619
288.873,290
288.874,070
288.874,660
288.875,326
288.876,105
288.876,766
288.877,226
288.879,264
288.879,795
288.880,444
288.881,394
288.882,273
288.882,836
288.883,095
288.869,951
288.869,758
288.870,004
288.871,411
288.872,235
288.873,975
288.875,329
288.876,551
288.877,888
288.879,776
288.884,154
288.886,966
288.888,325
288.898,566
288.906,052
288.904,765
288.898,288
288.892,165
288.887,032
288.890,180
288.884,190
288.881,762
288.877,930
288.876,256
288.871,492
288.888,155
288.872,062
288.866,408
288.860,819
288.856,846
288.870,836
288.869,230

4.533.005,696
4.533.005,498
4.533.005,247
4.533.004,644
4.533.004,158
4.533.003,162
4.533.002,568
4.533.001,999
4.533.001,320
4.533.001,035
4.533.000,079
4.532.999,892
4.532.998,889
4.532.998,472
4.532.996,958
4.532.995,585
4.532.993,683
4.532.993,481
4.533.005,026
4.533.005,813
4.533.003,539
4.533.002,587
4.533.000,604
4.532.998,262
4.532.997,344
4.532.996,415
4.532.995,117
4.532.991,371
4.532.994,229
4.532.991,327
4.532.990,855
4.532.988,801
4.532.998,102
4.533.000,884
4.533.001,126
4.533.002,121
4.533.013,204
4.533.019,779
4.533.026,235
4.533.021,735
4.533.018,188
4.533.022,073
4.533.023,077
4.533.028,952
4.533.031,163
4.533.031,402
4.533.033,260
4.533.041,057
4.533.001,958
4.533.005,278

7,477
7,467
7,463
7,461
7,461
7,467
7,457
7,468
7,468
7,466
7,509
7,606
7,460
7,472
7,484
7,456
7,504
7,463
7,699
7,484
7,914
7,971
8,097
8,274
8,422
8,574
8,859
9,247
6,925
6,784
6,274
6,128
6,439
6,648
6,370
6,514
6,601
6,623
6,728
6,626
6,395
6,365
6,322
11,284
6,567
6,422
6,360
6,423
10,074
10,137
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288.868,705
288.866,500
288.865,122
288.864,184
288.863,227
288.862,685
288.861,558
288.860,644
288.854,912
288.853,734
288.851,564
288.849,073
288.847,514
288.842,597
288.840,974
288.840,712
288.836,027
288.833,680
288.831,915
288.830,649
288.824,977
288.821,480
288.812,116
288.794,497
288.792,317
288.825,723
288.830,449
288.837,990
288.846,095
288.850,829
288.854,074
288.855,776
288.861,147
288.863,994
288.865,589
288.871,181
288.874,514
288.872,143
288.867,473
288.864,441
288.862,488
288.860,556
288.856,539
288.854,064
288.851,708
288.847,921
288.842,452
288.840,727
288.828,004
288.825,164

4.533.006,904
4.533.008,612
4.533.010,021
4.533.012,384
4.533.013,860
4.533.014,900
4.533.017,197
4.533.018,908
4.533.026,085
4.533.026,724
4.533.029,157
4.533.031,434
4.533.032,579
4.533.034,138
4.533.035,358
4.533.035,551
4.533.036,706
4.533.037,874
4.533.038,971
4.533.040,386
4.533.042,326
4.533.044,244
4.533.046,975
4.533.055,453
4.533.057,807
4.533.038,508
4.533.036,439
4.533.034,901
4.533.031,750
4.533.029,040
4.533.026,650
4.533.023,113
4.533.016,180
4.533.007,941
4.533.003,752
4.533.001,004
4.532.990,507
4.532.994,256
4.532.998,774
4.533.003,201
4.533.009,509
4.533.013,595
4.533.017,164
4.533.022,100
4.533.025,616
4.533.028,631
4.533.031,094
4.533.033,364
4.533.036,940
4.533.038,845

10,149
10,185
10,174
10,103
10,124
10,181
10,186
10,175
10,170
10,251
10,217
10,161
10,185
10,124
10,324
10,202
10,198
10,176
10,192
10,196
10,126
10,134
10,028
9,856
10,081
15,021
14,181
13,883
13,561
13,376
13,266
13,215
13,717
16,261
16,603
13,179
17,881
18,227
19,348
20,095
19,670
19,496
20,351
19,268
18,573
16,690
15,963
15,152
15,901
15,674
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288.826,513
288.847,610
288.847,714
288.847,876
288.847,881
288.854,105
288.856,547
288.860,681
288.862,900
288.864,358
288.868,842
288.872,381
288.873,735
288.876,349
288.839,700
288.840,676
288.835,050
288.847,305
288.852,358
288.859,172
288.863,481
288.867,532
288.867,674
288.863,830
288.872,115
288.873,269
288.874,851
288.875,777
288.876,743
288.877,784
288.908,275
288.907,986
288.836,091
288.839,150
288.785,327
288.783,640
288.784,011
288.785,991
288.788,394
288.788,393
288.790,944
288.794,240
288.797,263
288.787,196
288.787,176
288.779,387
288.778,639
288.784,677
288.787,811
288.790,694

4.533.039,464
4.533.027,290
4.533.026,710
4.533.024,714
4.533.024,715
4.533.018,967
4.533.014,099
4.533.009,215
4.533.005,506
4.533.003,632
4.532.995,863
4.532.993,119
4.532.990,028
4.532.990,360
4.533.052,967
4.533.052,501
4.533.055,111
4.533.049,750
4.533.047,750
4.533.044,874
4.533.042,785
4.533.040,352
4.533.040,343
4.533.042,634
4.533.037,525
4.533.036,827
4.533.035,748
4.533.035,088
4.533.034,341
4.533.033,516
4.532.999,427
4.532.999,813
4.533.058,105
4.533.056,615
4.533.108,730
4.533.102,047
4.533.099,963
4.533.098,251
4.533.094,588
4.533.094,549
4.533.091,041
4.533.086,730
4.533.083,357
4.533.086,096
4.533.086,117
4.533.090,329
4.533.084,283
4.533.071,580
4.533.072,541
4.533.075,916

14,809
19,713
20,845
23,194
23,192
25,307
24,725
24,209
23,578
22,345
20,889
20,288
20,106
19,354
7,359
7,470
7,469
7,462
7,467
7,454
7,465
7,429
7,454
7,473
7,453
7,464
7,479
7,478
7,476
7,478
7,513
7,465
10,285
10,287
10,809
7,059
6,609
6,623
6,525
6,518
6,502
6,453
6,471
6,484
6,486
6,773
6,477
6,823
6,721
6,440
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288.794,944
288.796,844
288.791,649
288.788,180
288.796,015
288.798,614
288.801,763
288.804,168
288.804,579
288.802,137
288.803,107
288.803,949
288.799,893
288.796,687
288.805,157
288.810,406
288.813,846
288.817,742
288.815,224
288.820,553
288.820,150
288.822,067
288.807,264
288.804,724
288.799,769
288.750,605
288.753,142
288.762,201
288.762,640
288.769,493
288.767,593
288.763,715
288.774,345
288.782,817
288.778,309
288.778,329
288.775,501
288.781,339
288.785,388
288.766,996
288.768,716
288.770,271
288.772,899
288.774,997
288.776,801
288.762,747
288.764,935
288.765,431
288.767,348
288.768,888

4.533.080,966
4.533.083,527
4.533.066,906
4.533.067,585
4.533.070,489
4.533.075,198
4.533.075,254
4.533.071,584
4.533.071,361
4.533.067,173
4.533.062,047
4.533.059,222
4.533.059,050
4.533.060,830
4.533.055,563
4.533.052,763
4.533.050,969
4.533.048,436
4.533.048,662
4.533.046,984
4.533.046,392
4.533.045,549
4.533.065,826
4.533.067,255
4.533.072,011
4.533.126,938
4.533.117,955
4.533.117,977
4.533.106,293
4.533.097,814
4.533.100,037
4.533.104,839
4.533.100,179
4.533.099,906
4.533.093,596
4.533.093,652
4.533.087,457
4.533.079,255
4.533.085,102
4.533.099,219
4.533.095,120
4.533.092,412
4.533.088,163
4.533.084,658
4.533.082,245
4.533.098,422
4.533.094,358
4.533.092,526
4.533.087,805
4.533.085,082

6,384
6,459
6,857
6,856
6,604
6,430
6,567
6,522
6,522
6,544
6,545
6,747
6,646
6,782
6,894
6,986
6,988
6,949
7,203
6,981
7,024
7,161
6,567
6,542
6,475
6,771
6,757
6,817
6,747
6,869
7,466
8,540
6,742
6,655
6,755
6,741
6,539
6,429
6,486
7,449
7,443
7,451
7,430
7,515
7,472
9,825
9,398
9,514
9,762
9,857
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288.770,258
288.773,148
288.777,867
288.780,240
288.782,594
288.784,109
288.786,721
288.787,329
288.787,686
288.788,571
288.791,273
288.793,385
288.795,783
288.797,980
288.801,256
288.804,082
288.801,788
288.797,837
288.795,092
288.793,113
288.790,968
288.788,916
288.783,627
288.778,882
288.815,551
288.907,241
288.899,697
288.899,994
288.900,364
288.901,349
288.903,294
288.905,609
288.905,660
288.906,400
288.906,415
288.907,586
288.907,772
288.911,271
288.911,276
288.910,900
288.911,561
288.912,485
288.913,241
288.913,690
288.913,696
288.913,825
288.914,491
288.914,581
288.880,946
288.885,608

4.533.083,697
4.533.081,393
4.533.080,373
4.533.075,921
4.533.072,686
4.533.070,005
4.533.067,727
4.533.066,757
4.533.065,525
4.533.065,291
4.533.064,398
4.533.061,890
4.533.059,811
4.533.057,894
4.533.055,779
4.533.054,284
4.533.051,693
4.533.053,263
4.533.054,558
4.533.057,001
4.533.059,030
4.533.060,682
4.533.065,849
4.533.069,516
4.533.073,380
4.533.006,007
4.532.989,242
4.532.989,320
4.532.989,144
4.532.987,881
4.532.985,384
4.532.982,419
4.532.982,319
4.532.981,372
4.532.981,356
4.532.979,859
4.532.979,424
4.532.975,071
4.532.975,066
4.532.974,126
4.532.974,672
4.532.974,735
4.532.974,236
4.532.973,685
4.532.973,676
4.532.973,545
4.532.972,645
4.532.972,510
4.532.991,775
4.532.992,159

9,653
9,107
7,549
7,706
7,699
7,590
7,450
7,441
7,474
7,421
7,433
7,528
7,527
7,561
7,603
7,524
10,414
9,686
9,883
10,014
10,079
10,077
10,082
10,308
10,314
11,296
11,506
11,497
11,497
11,489
11,495
11,462
9,022
9,042
11,497
11,504
9,133
9,137
11,517
11,693
11,691
11,690
11,687
11,689
7,638
7,421
7,448
7,628
11,490
11,476
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288.812,011
288.810,823
288.809,304
288.807,748
288.805,866
288.803,703
288.802,150
288.800,811
288.798,362
288.796,352
288.794,014
288.791,880
288.790,299
288.788,494
288.787,102
288.788,803
288.784,770
288.786,629
288.787,636
288.789,402
288.785,418
288.783,465
288.782,366
288.804,319
288.804,707
288.806,610
288.808,282
288.809,789
288.809,796
288.811,973
288.813,763
288.815,578
288.821,450
288.820,436
288.819,555
288.818,413
288.817,118
288.816,029
288.815,132
288.824,224
288.825,113
288.826,211
288.827,105
288.828,074
288.829,101
288.830,753
288.839,528
288.838,789
288.837,798
288.836,444

4.533.069,570
4.533.068,814
4.533.067,379
4.533.065,804
4.533.064,102
4.533.061,729
4.533.059,831
4.533.057,701
4.533.059,427
4.533.060,879
4.533.063,584
4.533.065,343
4.533.067,694
4.533.066,011
4.533.069,534
4.533.070,901
4.533.071,585
4.533.072,855
4.533.073,949
4.533.075,238
4.533.076,660
4.533.075,471
4.533.073,907
4.533.055,645
4.533.056,817
4.533.058,304
4.533.059,629
4.533.061,123
4.533.061,096
4.533.063,181
4.533.065,083
4.533.066,635
4.533.062,586
4.533.061,494
4.533.059,743
4.533.057,863
4.533.055,720
4.533.052,795
4.533.049,782
4.533.044,760
4.533.046,356
4.533.048,483
4.533.050,255
4.533.052,041
4.533.053,998
4.533.056,186
4.533.051,945
4.533.050,718
4.533.049,845
4.533.047,725

6,616
6,505
6,528
6,525
6,542
6,584
6,643
6,654
6,613
6,795
6,807
6,922
6,931
6,963
6,726
6,720
6,781
6,782
6,627
6,473
6,467
6,564
7,385
6,766
6,662
6,635
6,479
6,515
6,425
6,514
6,514
6,586
6,684
6,487
6,418
6,405
6,387
6,678
6,992
6,971
6,621
6,437
6,349
6,312
6,324
6,466
6,549
6,431
6,345
6,270
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288.835,399
288.834,212
288.833,618
288.832,980
288.835,860
288.836,654
288.839,339
288.839,608
288.841,329
288.842,111
288.842,885
288.843,793
288.844,657
288.845,118
288.850,401
288.849,600
288.848,732
288.848,293
288.847,472
288.846,440
288.845,579
288.845,236
288.844,745
288.844,449
288.847,917
288.848,901
288.850,424
288.851,293
288.852,688
288.853,785
288.854,720
288.855,457
288.856,329
288.857,206
288.858,236
288.862,684
288.861,552
288.867,965
288.866,576
288.865,671
288.864,607
288.863,211
288.862,023
288.860,869
288.859,562
288.858,020
288.857,265
288.859,883
288.859,231
288.861,828

4.533.045,696
4.533.043,861
4.533.041,936
4.533.040,612
4.533.038,699
4.533.040,570
4.533.037,439
4.533.039,054
4.533.041,186
4.533.042,610
4.533.044,217
4.533.046,208
4.533.047,951
4.533.049,563
4.533.047,404
4.533.046,056
4.533.044,182
4.533.043,138
4.533.042,432
4.533.040,696
4.533.039,279
4.533.037,800
4.533.036,555
4.533.035,129
4.533.033,769
4.533.035,875
4.533.037,408
4.533.030,942
4.533.032,710
4.533.034,517
4.533.036,457
4.533.038,431
4.533.040,495
4.533.042,511
4.533.044,141
4.533.042,039
4.533.040,092
4.533.038,716
4.533.037,404
4.533.036,225
4.533.034,713
4.533.033,288
4.533.031,988
4.533.030,712
4.533.029,174
4.533.027,094
4.533.025,260
4.533.025,641
4.533.022,570
4.533.024,648

6,236
6,330
6,538
6,701
6,374
6,360
6,738
6,453
6,372
6,272
6,201
6,237
6,294
6,485
6,578
6,398
6,323
6,285
6,216
6,248
6,422
6,493
6,550
7,121
6,961
6,458
6,284
6,831
6,523
6,334
6,307
6,309
6,371
6,391
6,519
6,536
6,494
6,557
6,556
6,539
6,463
6,414
6,301
6,299
6,335
6,477
6,599
6,400
6,482
6,462
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288.863,957
288.866,033
288.862,107
288.865,708
288.864,253
288.865,325
288.866,976
288.867,361
288.869,719
288.872,451
288.874,738
288.876,528
288.878,061
288.880,682
288.873,438
288.882,845
288.890,194
288.894,342
288.892,784
288.891,466
288.890,418
288.888,583
288.886,526
288.884,386
288.882,549
288.881,155
288.878,590
288.875,713
288.872,751
288.870,972
288.881,823
288.884,562
288.883,431
288.884,070
288.885,158
288.885,047
288.885,839
288.884,190
288.887,651
288.888,007
288.890,904
288.890,539
288.889,580
288.892,507
288.891,404
288.892,693
288.892,939
288.892,974
288.897,779
288.899,609

4.533.025,703
4.533.028,635
4.533.018,261
4.533.020,664
4.533.014,904
4.533.012,352
4.533.013,852
4.533.014,734
4.533.017,144
4.533.019,705
4.533.022,440
4.533.024,231
4.533.026,218
4.533.029,738
4.533.035,355
4.533.027,923
4.533.020,216
4.533.015,164
4.533.013,539
4.533.012,475
4.533.011,054
4.533.009,365
4.533.006,988
4.533.005,108
4.533.002,923
4.533.001,139
4.533.003,374
4.533.006,095
4.533.007,813
4.533.008,588
4.532.998,919
4.532.999,533
4.532.996,672
4.532.994,173
4.532.992,871
4.532.995,068
4.532.995,070
4.532.996,336
4.532.991,991
4.532.992,467
4.532.988,276
4.532.987,924
4.532.987,050
4.532.985,325
4.532.984,644
4.532.985,764
4.532.984,325
4.532.984,397
4.532.977,363
4.532.974,185

6,352
6,328
6,758
6,465
6,553
6,789
6,397
6,330
6,349
6,360
6,319
6,340
6,501
6,589
6,620
6,670
6,616
6,597
6,516
6,559
6,621
6,468
6,405
6,442
6,483
6,684
6,707
6,680
6,719
6,704
6,764
6,453
6,742
6,905
6,812
6,806
6,392
6,812
6,810
6,189
6,178
6,790
6,790
6,790
6,768
6,245
6,268
6,296
6,272
6,220
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288.901,587
288.899,952
288.899,754
288.899,146
288.899,391
288.899,110
288.899,442
288.899,254
288.899,054
288.897,118
288.895,592
288.893,944
288.894,091
288.895,637
288.898,017
288.900,419
288.902,570
288.903,748
288.904,697
288.905,889
288.907,634
288.906,479
288.906,284
288.907,711
288.903,089
288.902,203
288.901,096
288.900,568
288.900,053
288.903,177
288.902,279
288.903,617
288.905,709
288.907,298
288.907,402
288.910,546
288.909,862
288.911,584
288.911,962
288.913,202
288.913,461
288.914,093
288.916,800
288.916,520
288.916,368
288.918,579
288.918,197
288.917,975
288.921,904
288.921,625

4.532.976,260
4.532.984,077
4.532.986,423
4.532.987,101
4.532.987,635
4.532.988,303
4.532.988,782
4.532.989,574
4.532.985,397
4.532.985,257
4.532.985,656
4.532.989,001
4.532.991,679
4.532.993,195
4.532.995,373
4.532.997,361
4.532.998,534
4.532.999,686
4.533.000,226
4.533.000,696
4.532.998,923
4.532.998,186
4.532.997,705
4.532.996,706
4.532.994,173
4.532.991,213
4.532.989,867
4.532.989,764
4.532.989,399
4.532.988,472
4.532.986,897
4.532.985,252
4.532.987,299
4.532.988,518
4.532.980,273
4.532.982,786
4.532.977,276
4.532.974,798
4.532.975,179
4.532.974,953
4.532.974,432
4.532.974,068
4.532.976,198
4.532.976,726
4.532.977,157
4.532.977,558
4.532.978,045
4.532.978,400
4.532.980,253
4.532.980,710

6,236
7,065
6,923
6,728
6,090
6,428
6,449
6,112
6,196
6,191
6,182
6,196
6,144
6,227
6,300
6,305
6,342
6,360
6,658
6,678
6,787
6,695
6,416
6,707
6,249
6,189
6,164
6,454
6,442
6,363
6,465
6,729
6,401
6,244
6,449
6,371
6,474
6,493
6,451
6,320
6,373
7,353
7,367
7,154
6,231
7,362
7,148
6,208
7,319
7,088
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288.921,587
288.926,233
288.921,153
288.919,803
288.919,845
288.920,412
288.920,760
288.920,927
288.921,002
288.921,364
288.907,029
288.906,669
288.908,465
288.912,496
288.911,588
288.911,668
288.913,322
288.911,836
288.914,536
288.914,686
288.913,282
288.917,551
288.919,777
288.919,663
288.921,932
288.919,941
288.917,346
288.919,514
288.922,186
288.924,644
288.923,457
288.913,463
288.913,621
288.913,700
288.911,044
288.922,661
288.921,946
288.921,842
288.921,886
288.922,465
288.923,030
288.923,620
288.923,359
288.923,404
288.923,194
288.922,953
288.922,928
288.923,635
288.925,360
288.925,410

4.532.980,868
4.532.974,646
4.532.984,842
4.532.983,748
4.532.982,850
4.532.982,719
4.532.982,946
4.532.983,181
4.532.983,086
4.532.983,351
4.532.997,481
4.532.997,217
4.532.997,871
4.532.993,074
4.532.992,041
4.532.991,532
4.532.990,350
4.532.989,203
4.532.990,290
4.532.987,284
4.532.985,559
4.532.986,740
4.532.983,968
4.532.983,097
4.532.987,032
4.532.989,402
4.532.992,453
4.532.993,197
4.532.997,009
4.532.994,048
4.532.993,725
4.532.997,168
4.532.999,057
4.533.002,622
4.533.000,041
4.532.981,803
4.532.981,234
4.532.981,119
4.532.980,403
4.532.980,142
4.532.980,570
4.532.979,743
4.532.979,576
4.532.979,494
4.532.979,472
4.532.979,281
4.532.979,029
4.532.978,008
4.532.975,847
4.532.975,852

6,456
7,359
11,718
11,704
11,699
11,699
11,710
11,704
11,707
11,698
6,682
6,471
6,740
6,695
6,674
6,371
6,615
6,407
6,728
6,604
6,386
6,609
6,607
6,411
9,832
9,836
9,855
9,927
9,882
9,883
9,884
9,825
9,921
9,877
9,847
11,695
11,698
11,694
11,690
11,697
11,692
11,694
11,697
11,697
11,695
11,691
11,694
11,668
11,666
11,693
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288.925,667
288.925,763
288.925,547
288.926,396
288.927,082
288.916,023
288.916,277
288.915,993
288.915,815
288.913,864
288.913,973
288.914,143
288.914,093
288.914,309
288.914,618
288.915,573
288.916,654
288.914,803
288.912,470
288.913,274
288.914,272
288.911,911
288.910,867
288.910,081
288.908,491
288.909,351
288.912,480
288.911,727
288.911,742
288.912,472
288.911,957
288.911,724
288.911,373
288.911,157
288.911,655
288.911,372
288.911,175
288.908,947
288.909,161
288.909,424
288.909,572
288.910,138
288.910,135
288.910,108
288.907,826
288.904,160
288.901,132
288.923,793
288.922,882
288.922,323

4.532.975,976
4.532.975,807
4.532.975,636
4.532.974,560
4.532.974,976
4.532.970,661
4.532.970,327
4.532.970,143
4.532.970,400
4.532.972,179
4.532.972,255
4.532.972,290
4.532.972,358
4.532.972,519
4.532.972,458
4.532.967,929
4.532.966,646
4.532.967,341
4.532.965,524
4.532.966,111
4.532.964,761
4.532.962,921
4.532.964,268
4.532.963,655
4.532.962,439
4.532.961,372
4.532.967,014
4.532.966,447
4.532.966,434
4.532.967,026
4.532.967,704
4.532.967,831
4.532.967,784
4.532.967,556
4.532.966,537
4.532.966,911
4.532.967,140
4.532.965,885
4.532.965,986
4.532.965,966
4.532.965,881
4.532.965,185
4.532.965,173
4.532.965,197
4.532.963,282
4.532.967,945
4.532.971,874
4.532.980,163
4.532.979,634
4.532.979,309

11,694
11,694
11,694
11,661
11,679
11,684
11,685
11,680
11,659
11,672
11,675
11,679
11,682
11,683
11,676
11,691
11,699
11,685
15,105
15,119
13,777
13,855
13,797
15,117
15,095
14,625
11,523
11,511
11,550
10,793
10,792
10,790
10,792
10,604
10,804
10,815
10,803
10,816
10,816
10,813
10,815
10,809
11,553
10,824
11,503
11,470
11,497
7,590
7,597
7,352
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288.923,184
288.922,822
288.922,137
288.921,174
288.920,760
288.920,927
288.921,002
288.765,132
288.759,561
288.753,426
288.746,198
288.794,332
288.746,182
288.907,383
288.719,871
288.732,803
288.732,842
288.746,399
288.746,420
288.754,578
288.754,607
288.767,028
288.775,062
288.775,138
288.737,501
288.774,959
288.780,973
288.785,727
288.784,595
288.788,270
288.786,583
288.767,104
288.791,507
288.790,869
288.795,029
288.793,289
288.798,980
288.784,167
288.797,121
288.803,297
288.807,620
288.812,288
288.810,434
288.805,691
288.800,407
288.796,981
288.792,569
288.787,795
288.781,520
288.782,063

4.532.979,754
4.532.980,244
4.532.981,687
4.532.982,883
4.532.982,946
4.532.983,181
4.532.983,086
4.533.122,887
4.533.109,888
4.533.117,446
4.533.126,338
4.533.088,213
4.533.126,407
4.532.998,647
4.533.158,549
4.533.162,518
4.533.162,520
4.533.145,930
4.533.145,976
4.533.135,873
4.533.135,928
4.533.120,652
4.533.110,688
4.533.110,584
4.533.136,935
4.533.110,869
4.533.103,489
4.533.098,779
4.533.097,671
4.533.095,177
4.533.093,732
4.533.120,644
4.533.090,224
4.533.088,398
4.533.085,765
4.533.084,362
4.533.081,088
4.533.101,456
4.533.079,813
4.533.077,057
4.533.073,148
4.533.069,361
4.533.068,160
4.533.070,182
4.533.074,582
4.533.077,835
4.533.083,207
4.533.088,010
4.533.094,419
4.533.101,105

8,606
8,603
8,429
8,457
11,710
11,704
11,707
7,313
9,716
10,597
11,328
7,278
11,303
7,273
11,328
11,318
11,342
11,257
11,297
11,268
11,303
11,259
11,227
11,275
11,320
11,260
8,692
6,587
6,535
6,493
6,513
11,285
6,460
6,384
6,433
6,403
6,462
6,990
6,361
6,558
6,657
6,588
6,543
6,568
6,475
6,335
6,368
6,549
6,566
6,529
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288.780,035
288.780,975
288.777,170
288.774,036
288.760,973
288.764,108
288.766,016
288.769,183
288.766,651
288.753,118
288.748,680
288.744,607
288.732,902
288.735,241
288.734,730
288.737,219
288.721,978
288.718,328
288.715,526
288.715,231
288.714,708
288.753,385
288.753,431
288.744,979
288.744,195
288.770,112
288.759,491
288.743,776
288.727,971
288.712,515
288.722,170
288.737,477
288.719,484
288.753,354
288.769,631
288.793,529
288.789,249
288.794,481
288.757,845
288.766,717
288.768,673
288.761,776
288.774,217
288.775,733
288.782,547
288.783,953
288.794,003
288.792,294
288.800,019
288.799,652

4.533.102,661
4.533.103,453
4.533.102,145
4.533.100,845
4.533.109,866
4.533.112,829
4.533.115,495
4.533.117,508
4.533.120,448
4.533.137,372
4.533.134,789
4.533.131,815
4.533.146,343
4.533.149,074
4.533.152,729
4.533.156,772
4.533.175,489
4.533.173,457
4.533.170,342
4.533.169,234
4.533.168,759
4.533.116,501
4.533.116,497
4.533.126,956
4.533.127,907
4.533.097,683
4.533.110,019
4.533.129,357
4.533.148,669
4.533.167,629
4.533.175,601
4.533.156,789
4.533.178,886
4.533.137,388
4.533.117,460
4.533.048,536
4.533.043,278
4.533.038,989
4.533.068,152
4.533.057,730
4.533.060,393
4.533.067,657
4.533.050,418
4.533.053,333
4.533.044,106
4.533.046,429
4.533.038,707
4.533.036,557
4.533.030,999
4.533.034,934

6,686
7,100
6,658
6,665
6,772
6,776
6,694
6,547
6,506
6,684
6,838
6,727
6,591
6,766
6,722
6,844
6,535
6,469
6,217
6,247
6,504
10,495
10,518
11,621
11,627
6,796
9,700
11,312
11,318
11,288
11,267
11,295
11,261
11,266
11,240
14,531
18,091
15,386
13,350
13,324
13,294
13,228
13,563
13,464
13,825
13,728
14,128
14,161
14,416
14,351
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288.794,682
288.800,009
288.803,684
288.806,092
288.808,596
288.804,154
288.805,068
288.801,961
288.799,607
288.798,052
288.794,315
288.795,344
288.799,187
288.807,869
288.808,998
288.809,838
288.809,670
288.809,400
288.806,078
288.801,365
288.797,994
288.806,864
288.809,585
288.811,321
288.811,805
288.808,069
288.808,542
288.809,002
288.809,611
288.809,612
288.810,427
288.811,149
288.811,878
288.809,552
288.810,266
288.810,693
288.803,900
288.807,107
288.794,331
288.794,258
288.806,285
288.805,657
288.804,656
288.807,880
288.808,756
288.809,348
288.810,285
288.811,422
288.812,461
288.812,980

4.533.038,928
4.533.034,424
4.533.031,740
4.533.028,055
4.533.022,548
4.533.025,470
4.533.023,844
4.533.028,534
4.533.031,027
4.533.032,217
4.533.034,825
4.533.037,708
4.533.044,310
4.533.029,708
4.533.032,793
4.533.036,076
4.533.039,510
4.533.040,952
4.533.041,447
4.533.040,208
4.533.038,384
4.533.042,307
4.533.041,681
4.533.039,510
4.533.038,367
4.533.042,572
4.533.043,265
4.533.041,977
4.533.042,485
4.533.041,770
4.533.042,330
4.533.039,825
4.533.040,266
4.533.043,176
4.533.042,665
4.533.042,267
4.533.038,429
4.533.033,415
4.533.031,582
4.533.031,738
4.533.018,683
4.533.021,917
4.533.024,754
4.533.025,338
4.533.021,283
4.533.018,704
4.533.014,172
4.533.010,364
4.533.007,505
4.533.006,556

15,272
14,348
14,520
14,637
14,868
14,721
14,715
14,530
14,414
14,364
14,277
14,174
17,774
14,683
14,867
14,817
14,724
14,637
14,670
14,651
14,578
15,065
15,151
15,351
15,452
14,993
15,047
15,111
15,178
15,160
15,217
15,298
15,460
15,186
15,180
15,256
14,536
14,625
16,962
16,959
14,935
14,815
14,667
14,751
14,886
15,007
15,224
15,438
15,614
15,699
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288.813,858
288.813,914
288.811,563
288.809,741
288.808,065
288.807,070
288.806,442
288.814,238
288.812,709
288.815,950
288.817,540
288.819,136
288.822,067
288.825,769
288.829,406
288.832,733
288.839,199
288.838,059
288.830,416
288.824,368
288.819,237
288.815,844
288.852,098
288.903,281
288.879,674
288.878,758
288.878,650
288.878,995
288.878,602
288.876,671
288.875,966
288.875,874
288.873,138
288.870,965
288.868,238
288.868,063
288.868,145
288.875,811
288.876,603
288.878,041
288.878,314
288.881,771
288.882,189
288.882,758
288.883,829
288.885,938
288.886,871
288.887,789
288.888,060
288.888,040

4.533.005,096
4.533.000,622
4.533.003,964
4.533.007,023
4.533.011,399
4.533.015,299
4.533.017,487
4.533.004,243
4.533.002,170
4.533.002,707
4.533.001,287
4.532.999,953
4.532.997,877
4.532.995,461
4.532.993,299
4.532.991,522
4.532.987,891
4.532.985,713
4.532.989,941
4.532.993,389
4.532.996,407
4.532.998,897
4.532.979,930
4.533.011,744
4.532.990,103
4.532.992,395
4.532.991,828
4.532.990,596
4.532.989,470
4.532.989,755
4.532.989,824
4.532.988,302
4.532.992,712
4.532.995,075
4.532.997,319
4.532.998,155
4.532.998,913
4.532.988,398
4.532.986,696
4.532.985,500
4.532.984,806
4.532.982,749
4.532.981,735
4.532.980,539
4.532.978,910
4.532.978,176
4.532.978,242
4.532.977,215
4.532.975,974
4.532.975,811

15,822
16,160
15,904
15,667
15,381
15,143
15,021
15,858
15,995
16,115
16,269
16,418
16,638
16,921
17,198
17,478
17,843
17,843
17,397
16,983
16,612
16,316
18,591
10,751
11,495
11,415
12,099
12,553
12,594
17,314
17,980
19,289
19,950
20,671
21,739
22,019
21,325
19,323
18,950
18,573
18,119
17,473
17,051
17,030
16,411
15,316
14,635
14,465
14,581
14,480
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288.888,079
288.888,872
288.889,775
288.890,119
288.890,451
288.890,908
288.893,671
288.893,966
288.896,605
288.896,830
288.900,254
288.901,471
288.904,456
288.903,381
288.903,079
288.902,567
288.902,180
288.901,754
288.900,060
288.899,697
288.898,633
288.897,624
288.897,167
288.896,116
288.895,657
288.894,865
288.894,445
288.894,236
288.893,481
288.892,976
288.892,608
288.892,172
288.891,741
288.891,151
288.890,288
288.888,566
288.887,807
288.886,606
288.885,814
288.884,993
288.884,293
288.882,799
288.881,833
288.880,936
288.879,986
288.881,045
288.883,210
288.885,260
288.886,819
288.888,593

4.532.975,351
4.532.972,962
4.532.972,971
4.532.972,712
4.532.971,377
4.532.971,308
4.532.967,893
4.532.967,822
4.532.964,221
4.532.963,745
4.532.960,420
4.532.959,850
4.532.959,869
4.532.961,300
4.532.961,177
4.532.960,721
4.532.960,432
4.532.960,687
4.532.962,718
4.532.963,009
4.532.962,558
4.532.964,444
4.532.966,887
4.532.967,100
4.532.967,353
4.532.968,598
4.532.969,027
4.532.969,824
4.532.969,890
4.532.970,101
4.532.970,444
4.532.970,642
4.532.971,292
4.532.971,982
4.532.974,400
4.532.977,356
4.532.979,044
4.532.980,553
4.532.981,612
4.532.983,402
4.532.982,239
4.532.985,103
4.532.985,975
4.532.986,904
4.532.987,787
4.532.989,196
4.532.986,662
4.532.983,223
4.532.980,723
4.532.978,407

13,809
13,907
13,884
13,903
13,914
13,101
13,309
12,922
13,282
14,375
14,124
14,171
10,999
11,128
11,226
11,305
11,349
11,363
11,583
11,591
11,948
11,776
11,523
11,642
11,681
11,611
11,657
11,560
11,585
11,605
11,685
11,659
11,594
11,542
11,725
11,743
11,647
11,544
11,588
11,475
12,438
12,085
12,021
12,244
12,332
11,482
11,433
11,431
11,493
11,473
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288.890,356
288.891,479
288.897,427
288.896,640
288.893,349
288.892,744
288.892,221
288.886,313
288.885,767
288.884,834
288.880,111
288.880,638
288.879,949
288.877,607
288.879,877
288.881,240
288.882,580
288.883,375
288.883,666
288.884,600
288.886,700
288.891,575
288.890,316
288.888,664
288.886,701
288.880,361
288.880,466
288.878,713
288.871,897
288.871,321
288.870,119
288.868,964
288.867,799
288.866,611
288.864,607
288.862,640
288.861,118
288.859,463
288.858,485
288.857,538
288.855,347
288.853,802
288.852,604
288.856,742
288.859,017
288.860,773
288.861,807
288.862,986
288.863,562
288.864,311

4.532.976,175
4.532.973,739
4.532.964,405
4.532.964,189
4.532.969,432
4.532.970,157
4.532.969,769
4.532.980,788
4.532.981,614
4.532.980,966
4.532.986,571
4.532.986,991
4.532.987,805
4.532.983,344
4.532.981,238
4.532.979,609
4.532.977,757
4.532.975,345
4.532.972,939
4.532.970,491
4.532.969,420
4.532.970,487
4.532.970,608
4.532.970,299
4.532.969,395
4.532.975,433
4.532.975,409
4.532.977,622
4.533.049,396
4.533.049,901
4.533.050,632
4.533.051,259
4.533.051,792
4.533.052,330
4.533.053,244
4.533.054,396
4.533.055,179
4.533.055,761
4.533.056,181
4.533.056,520
4.533.057,392
4.533.058,156
4.533.058,638
4.533.053,598
4.533.052,774
4.533.052,074
4.533.051,603
4.533.051,085
4.533.050,828
4.533.050,478

11,478
11,595
13,273
13,290
12,944
12,929
12,947
12,555
12,569
12,585
13,387
13,308
13,312
19,615
19,295
19,489
18,929
19,167
19,234
19,001
18,230
15,992
16,058
16,586
17,379
20,165
20,552
20,564
7,995
7,815
7,784
7,744
7,810
7,841
7,903
7,752
7,642
7,755
7,709
7,734
7,668
7,546
7,546
10,318
10,314
10,291
10,305
10,303
10,310
10,324
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288.865,914
288.867,994
288.869,281
288.870,538
288.872,507
288.877,779
288.877,178
288.875,523
288.876,302
288.875,180
288.874,463
288.874,127
288.872,527
288.873,681
288.873,257
288.872,546
288.871,992
288.871,454
288.872,184
288.871,369
288.870,721
288.870,496
288.870,324
288.869,731
288.870,052
288.869,244
288.868,756
288.867,941
288.868,069
288.866,791
288.866,468
288.865,838
288.866,596
288.865,250
288.865,289
288.864,734
288.863,892
288.863,806
288.862,704
288.862,431
288.861,344
288.861,727
288.862,124
288.860,421
288.860,597
288.859,239
288.858,584
288.857,298
288.859,924
288.859,218

4.533.049,696
4.533.048,623
4.533.047,952
4.533.047,236
4.533.046,156
4.533.056,427
4.533.055,873
4.533.056,414
4.533.057,633
4.533.058,609
4.533.058,985
4.533.057,267
4.533.057,471
4.533.059,326
4.533.059,569
4.533.059,581
4.533.058,038
4.533.058,905
4.533.060,088
4.533.060,485
4.533.060,792
4.533.059,846
4.533.060,333
4.533.060,998
4.533.061,316
4.533.062,047
4.533.061,521
4.533.062,318
4.533.063,115
4.533.064,043
4.533.063,936
4.533.064,457
4.533.062,783
4.533.063,177
4.533.064,355
4.533.064,702
4.533.063,547
4.533.065,334
4.533.066,096
4.533.064,158
4.533.064,981
4.533.066,555
4.533.066,666
4.533.067,567
4.533.064,829
4.533.065,642
4.533.064,939
4.533.066,406
4.533.068,141
4.533.062,535

10,325
10,323
10,326
10,334
10,331
7,855
7,604
7,499
7,707
7,770
7,634
7,470
7,683
7,695
7,679
7,865
7,681
7,674
7,706
7,779
7,852
7,538
7,538
7,414
7,775
7,784
7,558
7,497
7,662
7,432
7,656
7,644
7,495
7,463
7,824
7,862
7,446
7,484
7,537
7,471
7,436
7,683
7,727
7,641
7,422
7,360
7,439
7,356
7,710
7,694
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288.858,919
288.860,960
288.862,014
288.866,487
288.867,040
288.869,238
288.868,929
288.856,970
288.857,252
288.853,595
288.855,163
288.854,967
288.856,624
288.876,738
288.875,571
288.875,883
288.873,853
288.872,884
288.872,511
288.874,472
288.875,894
288.873,932
288.872,019
288.871,027
288.871,266
288.869,127
288.867,287
288.868,595
288.869,606
288.871,191
288.869,827
288.868,702
288.867,462
288.866,467
288.864,591
288.865,667
288.866,441
288.866,841
288.867,500
288.865,237
288.862,689
288.861,344
288.860,032
288.858,191
288.859,149
288.858,973
288.857,161
288.856,209
288.899,914
288.902,468

4.533.062,298
4.533.060,048
4.533.060,454
4.533.061,482
4.533.061,143
4.533.060,784
4.533.060,807
4.533.066,201
4.533.066,245
4.533.059,000
4.533.060,504
4.533.063,553
4.533.065,515
4.533.054,970
4.533.053,810
4.533.052,240
4.533.049,806
4.533.049,431
4.533.049,524
4.533.051,887
4.533.054,676
4.533.056,156
4.533.054,390
4.533.051,726
4.533.050,256
4.533.051,617
4.533.052,345
4.533.052,963
4.533.054,712
4.533.057,649
4.533.059,598
4.533.057,379
4.533.054,935
4.533.052,973
4.533.053,863
4.533.055,584
4.533.056,655
4.533.058,297
4.533.061,009
4.533.062,273
4.533.058,054
4.533.056,603
4.533.055,946
4.533.056,692
4.533.059,102
4.533.064,020
4.533.061,095
4.533.057,527
4.532.988,119
4.532.984,836

7,723
7,931
7,885
7,842
7,755
7,542
7,649
7,943
7,739
7,533
7,535
7,553
7,513
7,659
7,817
7,869
7,914
7,944
7,886
7,800
7,689
7,649
7,740
7,723
7,785
7,722
7,739
7,729
7,697
7,675
7,565
7,653
7,678
7,787
7,749
7,670
7,680
7,591
7,519
7,476
7,585
7,594
7,638
7,653
7,595
7,461
7,602
7,676
11,498
11,499
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288.902,448
288.905,294
288.905,317
288.906,798
288.910,784
288.910,462
288.911,192
288.910,686
288.910,605
288.910,630
288.910,863
288.914,131
288.912,405
288.905,831
288.905,071
288.871,817
288.871,587
288.872,093
288.872,190
288.872,703
288.877,619
288.875,732
288.875,702
288.878,372
288.873,446
288.871,531
288.867,941
288.865,872
288.865,284
288.864,224
288.862,408
288.858,971
288.860,541
288.874,376
288.873,256
288.871,076
288.870,102
288.865,688
288.864,553
288.867,104
288.866,296
288.864,265
288.861,730
288.860,848
288.860,508
288.865,261
288.863,733
288.862,369
288.863,243
288.861,740

4.532.984,825
4.532.981,141
4.532.981,144
4.532.979,181
4.532.974,009
4.532.974,427
4.532.974,460
4.532.973,771
4.532.973,384
4.532.972,917
4.532.972,404
4.532.968,185
4.532.970,365
4.532.980,915
4.532.981,973
4.532.982,180
4.532.981,973
4.532.981,361
4.532.981,299
4.532.980,712
4.532.978,772
4.532.977,293
4.532.977,206
4.532.973,829
4.532.983,821
4.532.985,567
4.532.987,346
4.532.988,302
4.532.988,606
4.532.989,690
4.532.991,784
4.532.992,781
4.532.992,471
4.532.984,860
4.532.985,890
4.532.988,433
4.532.989,082
4.532.988,712
4.532.990,221
4.532.992,209
4.532.993,999
4.532.995,293
4.532.996,739
4.532.997,607
4.532.998,324
4.532.990,757
4.532.993,093
4.532.995,067
4.532.995,224
4.532.996,711

11,463
11,465
11,489
11,480
11,518
11,494
11,672
11,665
11,661
11,667
11,683
11,682
11,675
11,496
11,491
20,477
20,476
20,487
19,963
19,972
19,165
19,242
19,242
19,265
18,944
19,133
19,263
19,412
19,326
19,405
19,375
19,421
19,409
19,457
19,662
20,367
20,522
20,421
20,724
21,279
21,876
22,002
22,312
22,476
22,668
20,331
20,140
20,487
21,826
22,282
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288.861,948
288.860,891
288.860,374
288.854,341
288.849,421
288.847,617
288.846,321
288.847,297
288.846,798
288.846,589
288.846,571
288.845,002
288.844,659
288.844,680
288.845,575
288.847,967
288.851,420
288.851,322
288.848,750
288.846,650
288.851,053
288.852,176
288.848,756
288.838,497
288.841,964
288.847,498
288.850,632
288.851,863
288.855,694
288.856,417
288.860,163
288.859,913
288.865,566
288.865,212
288.868,929
288.868,320
288.849,991
288.849,994
288.861,081
288.861,764
288.867,330
288.867,294

4.532.996,842
4.532.997,987
4.532.997,955
4.532.994,857
4.532.995,273
4.532.992,060
4.532.989,531
4.532.986,645
4.532.986,286
4.532.987,497
4.532.987,952
4.532.988,805
4.532.990,269
4.532.992,322
4.532.995,787
4.532.997,108
4.532.997,994
4.532.998,009
4.532.996,709
4.532.995,020
4.532.995,933
4.532.993,767
4.532.991,970
4.532.985,163
4.532.983,882
4.532.981,244
4.532.980,422
4.532.982,705
4.532.978,914
4.532.981,797
4.532.977,830
4.532.981,325
4.532.975,548
4.532.979,596
4.532.978,005
4.532.974,457
4.532.984,269
4.532.983,763
4.532.987,375
4.532.986,910
4.532.988,019
4.532.988,196

20,941
22,574
21,381
19,315
19,368
18,991
18,968
18,949
19,266
19,667
19,626
19,892
20,257
20,570
21,899
22,539
22,759
21,928
21,880
20,392
20,088
18,971
18,824
17,974
18,145
18,519
18,608
18,652
18,680
18,704
18,599
18,721
18,388
18,622
18,499
18,303
19,364
19,240
19,528
19,496
19,898
19,937
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288.785,326
288.888,154
288.785,326
288.902,385
288.901,921
288.898,112
288.898,250
288.898,666
288.893,335
288.893,730
288.890,897
288.890,851
288.891,396
288.885,042
288.884,007
288.884,083
288.883,644
288.883,307
288.884,003
288.884,818
288.882,261
288.881,032
288.884,576
288.886,642
288.888,301
288.890,665
288.889,548
288.887,452
288.890,913
288.893,056
288.894,663
288.895,085
288.895,215
288.894,487
288.896,443
288.895,478
288.894,296
288.893,199
288.892,380
288.892,276
288.893,311
288.891,550
288.889,768
288.891,938
288.894,054
288.897,088
288.920,751
288.922,692
288.922,844
288.923,127

4.533.108,732
4.533.028,953
4.533.108,732
4.532.970,180
4.532.969,745
4.532.974,740
4.532.974,857
4.532.975,111
4.532.981,198
4.532.981,492
4.532.984,358
4.532.984,311
4.532.984,563
4.532.992,889
4.532.993,315
4.532.994,124
4.532.993,043
4.532.993,522
4.532.993,061
4.532.990,902
4.532.988,333
4.532.989,499
4.532.985,207
4.532.986,186
4.532.986,838
4.532.983,877
4.532.982,426
4.532.980,734
4.532.975,372
4.532.977,210
4.532.978,135
4.532.978,534
4.532.978,584
4.532.978,111
4.532.977,023
4.532.976,649
4.532.976,859
4.532.977,834
4.532.979,019
4.532.979,659
4.532.980,923
4.532.978,749
4.532.977,170
4.532.974,221
4.532.975,044
4.532.975,232
4.532.984,539
4.532.986,104
4.532.985,954
4.532.986,202

10,812
11,283
10,812
11,519
11,516
11,540
11,544
11,545
11,490
11,484
11,519
11,487
11,471
11,477
11,498
11,487
11,477
11,481
11,332
11,332
11,436
11,432
11,364
11,360
11,375
11,407
11,440
11,451
11,494
11,480
12,066
12,046
11,983
11,976
11,505
11,515
11,547
11,602
11,476
11,496
11,464
11,410
11,458
11,599
11,584
11,411
11,729
11,715
11,719
11,716
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288.923,002
288.923,787
288.923,745
288.923,722
288.925,464
288.927,719
288.927,970
288.928,234
288.928,412
288.928,620
288.930,555
288.920,999
288.920,414
288.921,159
288.921,743
288.922,160
288.921,544
288.922,197
288.919,800
288.919,191
288.918,512
288.917,688
288.917,517
288.917,373
288.917,084
288.917,218
288.916,726
288.916,867
288.916,575
288.916,438
288.916,340
288.916,309
288.914,389
288.913,594
288.913,579
288.915,797
288.916,003
288.915,995
288.915,456
288.913,443
288.912,526
288.912,186
288.911,261
288.911,127
288.910,827
288.910,955
288.910,300
288.909,461
288.908,176
288.907,331

4.532.986,362
4.532.987,033
4.532.987,007
4.532.987,018
4.532.988,259
4.532.990,116
4.532.990,292
4.532.990,254
4.532.990,161
4.532.989,866
4.532.987,680
4.532.996,060
4.532.996,760
4.532.997,372
4.532.996,671
4.532.997,018
4.532.997,681
4.532.997,643
4.532.995,043
4.532.995,722
4.532.993,771
4.532.994,662
4.532.992,902
4.532.993,044
4.532.992,804
4.532.992,648
4.532.993,850
4.532.993,679
4.532.993,427
4.532.993,582
4.532.993,513
4.532.993,540
4.532.990,323
4.532.991,262
4.532.990,408
4.533.004,446
4.533.004,600
4.533.004,884
4.533.005,581
4.533.002,478
4.533.003,097
4.533.001,174
4.533.000,358
4.533.000,524
4.533.000,275
4.533.000,095
4.532.999,546
4.533.000,464
4.532.997,715
4.532.997,809

11,718
11,707
11,697
11,698
11,705
11,696
11,701
11,700
11,696
11,691
11,682
11,729
11,729
11,694
11,725
11,713
11,715
11,708
11,751
11,746
11,753
11,751
11,739
11,743
11,741
11,735
11,760
11,753
11,762
11,746
11,753
11,739
11,758
11,761
11,789
11,698
11,687
11,694
11,689
11,741
11,725
11,739
11,718
11,749
11,760
11,750
11,748
11,724
11,715
11,713
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288.907,330
288.910,522
288.910,763
288.911,130
288.910,279
288.910,694
288.910,367
288.900,520
288.900,080
288.899,553
288.899,777
288.899,928
288.893,247
288.893,030
288.892,841
288.892,698
288.892,577
288.890,150
288.890,421
288.890,551
288.890,761
288.890,573
288.887,933
288.888,151
288.887,583
288.883,076
288.883,315
288.883,257
288.883,458
288.882,965
288.876,358
288.876,674
288.876,517
288.876,207
288.876,430
288.871,357
288.871,510
288.871,054
288.871,141
288.871,282
288.865,978
288.866,038
288.866,176
288.865,908
288.865,646
288.860,306
288.860,376
288.860,401
288.860,513
288.860,060

4.532.998,616
4.533.001,472
4.533.001,614
4.533.001,977
4.533.002,233
4.533.002,535
4.533.002,985
4.533.015,206
4.533.015,708
4.533.015,048
4.533.015,242
4.533.015,426
4.533.024,160
4.533.024,379
4.533.024,143
4.533.023,979
4.533.023,702
4.533.026,539
4.533.026,772
4.533.026,901
4.533.027,091
4.533.027,328
4.533.029,539
4.533.029,724
4.533.029,156
4.533.033,303
4.533.033,553
4.533.033,829
4.533.034,036
4.533.034,467
4.533.039,610
4.533.039,345
4.533.039,114
4.533.038,665
4.533.038,933
4.533.042,660
4.533.042,904
4.533.043,192
4.533.042,137
4.533.042,454
4.533.045,396
4.533.045,601
4.533.045,851
4.533.046,018
4.533.045,253
4.533.047,840
4.533.048,083
4.533.048,351
4.533.048,598
4.533.048,816

11,720
10,215
11,287
10,769
11,288
10,772
10,272
10,253
10,725
10,219
11,275
10,763
10,253
10,750
10,759
11,261
10,241
10,261
11,259
10,766
10,764
10,269
10,768
10,765
10,253
10,274
11,297
10,798
10,797
10,319
10,352
10,844
10,838
10,320
11,293
10,841
10,841
10,339
10,299
11,308
11,305
10,817
10,807
10,321
10,298
10,285
11,309
10,798
10,806
10,297
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288.854,777
288.854,823
288.848,849
288.849,005
288.849,038
288.849,110
288.848,619
288.843,413
288.843,316
288.843,345
288.843,097
288.837,431
288.837,590
288.837,709
288.837,836
288.837,489
288.831,846
288.831,921
288.831,982
288.832,139
288.831,656
288.828,480
288.828,632
288.828,719
288.828,873
288.828,542
288.821,910
288.822,256
288.822,244
288.822,426
288.822,052
288.817,162
288.817,399
288.817,229
288.817,023
288.816,885
288.812,048
288.812,251
288.812,339
288.812,546
288.812,232
288.807,876
288.808,065
288.807,834
288.807,712
288.807,511
288.803,029
288.803,235
288.803,383
288.803,598

4.533.050,111
4.533.050,969
4.533.052,418
4.533.052,641
4.533.052,853
4.533.053,153
4.533.053,361
4.533.055,551
4.533.055,249
4.533.055,022
4.533.054,784
4.533.057,432
4.533.057,625
4.533.057,824
4.533.058,121
4.533.058,316
4.533.060,476
4.533.060,780
4.533.060,984
4.533.061,233
4.533.061,542
4.533.062,434
4.533.062,764
4.533.062,871
4.533.063,130
4.533.063,370
4.533.066,855
4.533.067,040
4.533.067,263
4.533.067,513
4.533.067,782
4.533.071,429
4.533.071,205
4.533.070,960
4.533.070,834
4.533.070,590
4.533.074,556
4.533.074,855
4.533.074,991
4.533.075,222
4.533.075,498
4.533.079,566
4.533.079,366
4.533.079,154
4.533.079,008
4.533.078,720
4.533.083,233
4.533.083,361
4.533.083,524
4.533.083,735

10,274
10,297
10,269
11,308
10,808
10,809
10,289
10,287
10,812
11,319
10,291
10,266
11,276
10,800
10,787
10,268
10,281
11,321
10,821
10,797
10,275
10,281
11,316
10,818
10,811
10,285
10,279
11,299
10,805
10,789
10,288
10,291
10,804
10,814
11,317
10,280
10,269
11,304
10,804
10,786
10,278
10,285
10,788
10,801
11,312
10,284
10,297
11,305
10,799
10,797
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288.803,197
288.799,390
288.798,845
288.799,086
288.799,233
288.799,457
288.796,747
288.797,037
288.797,053
288.797,313
288.797,035
288.795,009
288.791,513
288.791,776
288.791,940
288.792,174
288.791,945
288.788,864
288.788,979
288.788,697
288.788,501
288.788,244
288.784,897
288.785,305
288.785,450
288.785,713
288.783,192
288.782,851
288.783,045
288.781,628
288.779,895
288.778,478
288.783,902
288.783,259
288.780,580
288.782,214
288.784,696
288.790,826
288.792,902
288.795,033
288.798,339
288.801,192
288.805,135
288.808,781
288.813,062
288.817,141
288.815,531
288.819,418
288.823,925
288.831,056

4.533.084,182
4.533.088,513
4.533.087,863
4.533.088,038
4.533.088,201
4.533.088,412
4.533.090,346
4.533.090,496
4.533.090,704
4.533.090,906
4.533.091,268
4.533.092,564
4.533.097,451
4.533.097,614
4.533.097,707
4.533.097,905
4.533.098,317
4.533.103,121
4.533.102,906
4.533.102,798
4.533.102,680
4.533.102,488
4.533.108,125
4.533.108,075
4.533.108,156
4.533.108,313
4.533.112,217
4.533.112,043
4.533.112,122
4.533.113,384
4.533.113,012
4.533.109,958
4.533.109,203
4.533.108,129
4.533.105,626
4.533.104,167
4.533.105,167
4.533.105,933
4.533.102,607
4.533.099,426
4.533.094,860
4.533.091,251
4.533.086,802
4.533.082,967
4.533.078,939
4.533.075,510
4.533.073,403
4.533.073,692
4.533.070,275
4.533.065,531

10,300
10,292
10,271
11,302
10,795
10,793
10,254
11,296
10,796
10,785
10,284
10,263
10,273
11,309
10,808
10,811
10,290
10,279
10,796
10,798
11,274
10,265
10,260
11,283
10,789
10,788
11,274
11,272
11,303
11,300
11,198
10,644
10,283
9,794
9,372
8,770
8,905
10,247
10,257
10,249
10,276
10,297
10,270
10,271
10,244
10,260
10,282
10,285
10,270
10,256
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288.840,099
288.845,277
288.851,613
288.867,029
288.871,907
288.876,876
288.883,586
288.887,985
288.892,392
288.896,241
288.900,133
288.903,922
288.907,777
288.913,768
288.903,281
288.737,356
288.736,870
288.734,000
288.733,353
288.736,686
288.737,443
288.741,351
288.743,455
288.744,137
288.744,950
288.743,947
288.743,200
288.743,338
288.743,421
288.744,097
288.744,628
288.743,965
288.743,415
288.740,052
288.739,696
288.743,080
288.743,507
288.746,944
288.749,624
288.746,006
288.745,532
288.747,566
288.746,817
288.751,295
288.752,870
288.749,454
288.748,151
288.750,655
288.754,326
288.756,466

4.533.060,678
4.533.058,221
4.533.055,574
4.533.049,141
4.533.046,455
4.533.043,405
4.533.038,481
4.533.034,872
4.533.030,737
4.533.026,767
4.533.022,365
4.533.017,854
4.533.013,343
4.533.006,137
4.533.011,744
4.533.136,256
4.533.135,232
4.533.132,640
4.533.132,273
4.533.126,920
4.533.127,111
4.533.128,662
4.533.128,835
4.533.127,971
4.533.126,989
4.533.126,209
4.533.127,132
4.533.127,301
4.533.127,024
4.533.127,543
4.533.126,876
4.533.126,340
4.533.125,698
4.533.123,202
4.533.121,849
4.533.116,406
4.533.116,580
4.533.118,725
4.533.113,180
4.533.111,667
4.533.111,602
4.533.107,737
4.533.107,279
4.533.108,309
4.533.103,277
4.533.101,792
4.533.101,414
4.533.097,640
4.533.097,833
4.533.088,509

10,230
10,238
10,293
10,306
10,323
10,365
10,286
10,268
10,263
10,262
10,282
10,235
10,234
10,248
10,751
11,346
11,299
11,405
11,597
11,539
11,512
11,427
11,351
11,644
11,629
11,629
11,624
11,635
11,627
11,633
11,642
11,631
11,507
11,619
11,690
11,990
11,928
11,833
12,286
12,276
12,465
12,596
13,019
12,672
12,998
12,944
13,328
13,036
13,005
13,097
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288.752,993
288.757,570
288.758,912
288.760,654
288.755,189
288.752,073
288.749,726
288.749,056
288.748,995
288.748,071
288.751,004
288.753,398
288.753,651
288.746,659
288.748,287
288.760,654
288.807,680
288.760,289
288.772,754
288.783,499
288.853,679
288.807,208
288.808,246
288.810,572
288.811,313
288.812,605
288.812,864
288.814,755
288.815,033
288.816,014
288.817,201
288.818,569
288.819,960
288.824,567
288.827,036
288.826,826
288.830,011
288.832,248
288.834,428
288.836,623
288.835,882
288.829,291
288.833,077
288.835,039
288.835,995
288.837,296
288.840,783
288.841,350
288.842,298
288.844,419

4.533.087,856
4.533.090,336
4.533.085,085
4.533.075,152
4.533.107,530
4.533.113,236
4.533.116,537
4.533.119,595
4.533.121,360
4.533.123,083
4.533.119,506
4.533.116,488
4.533.117,185
4.533.119,642
4.533.116,238
4.533.075,152
4.533.038,257
4.533.076,475
4.533.061,085
4.533.050,507
4.532.991,195
4.533.043,569
4.533.043,285
4.533.042,066
4.533.041,330
4.533.040,740
4.533.038,777
4.533.038,625
4.533.040,763
4.533.037,191
4.533.035,303
4.533.033,960
4.533.036,514
4.533.031,478
4.533.036,420
4.533.029,692
4.533.029,867
4.533.030,279
4.533.028,785
4.533.030,879
4.533.028,386
4.533.024,528
4.533.022,426
4.533.024,666
4.533.025,525
4.533.022,015
4.533.024,852
4.533.027,037
4.533.024,326
4.533.023,089

13,181
12,980
12,974
13,043
12,894
12,291
11,959
11,643
11,425
11,380
10,878
10,529
10,577
11,758
12,040
13,043
14,607
13,197
13,061
13,635
18,920
14,781
15,028
15,172
14,900
15,065
15,461
14,956
14,387
15,361
15,862
16,543
16,827
18,185
18,020
18,233
18,491
18,982
19,719
20,479
20,265
18,349
16,053
18,147
19,616
17,996
20,411
20,340
20,441
21,003
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288.844,730
288.844,912
288.846,827
288.847,441
288.849,285
288.848,931
288.841,599
288.840,546
288.836,530
288.826,533
288.823,689
288.818,227
288.814,666
288.812,860
288.758,575
288.755,628
288.756,447
288.759,556
288.761,572
288.759,287
288.762,904
288.765,607
288.769,224
288.767,298
288.773,427
288.771,995
288.927,670
288.921,800
288.921,128
288.915,860
288.932,533
288.929,908
288.928,910
288.929,138
288.931,949
288.932,080
288.925,869
288.926,263
288.928,459
288.928,869
288.922,278
288.922,704
288.925,592
288.926,052
288.926,029
288.916,934
288.916,798
288.919,238
288.921,379
288.921,612

4.533.025,091
4.533.023,299
4.533.022,198
4.533.023,374
4.533.022,464
4.533.020,727
4.533.021,807
4.533.019,937
4.533.021,855
4.533.029,766
4.533.031,902
4.533.033,820
4.533.037,275
4.533.038,381
4.533.075,029
4.533.073,340
4.533.070,054
4.533.071,315
4.533.067,938
4.533.065,649
4.533.061,354
4.533.063,739
4.533.060,143
4.533.056,907
4.533.055,687
4.533.052,661
4.532.990,172
4.532.996,611
4.532.997,417
4.533.004,365
4.532.994,506
4.532.992,124
4.532.992,953
4.532.993,448
4.532.995,911
4.532.996,670
4.532.996,422
4.532.996,870
4.533.000,167
4.533.000,601
4.533.000,671
4.533.001,172
4.533.003,575
4.533.004,026
4.533.004,025
4.533.006,473
4.533.007,175
4.533.008,291
4.533.008,391
4.533.009,336

21,142
21,234
21,915
22,190
22,803
22,991
19,298
18,430
17,698
18,226
18,081
16,548
15,555
15,468
13,276
13,321
13,430
13,246
13,269
13,398
13,324
13,278
13,344
13,358
13,506
13,589
9,866
9,885
9,844
9,848
7,478
7,678
7,560
7,424
7,554
6,914
7,634
7,456
7,436
6,820
7,592
7,404
7,461
6,746
6,744
7,801
7,563
7,428
7,454
6,910
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288.743,369
288.918,566
288.924,622
288.923,686
288.922,290
288.921,512
288.919,642
288.918,629
288.918,513
288.916,485
288.915,796
288.915,131
288.912,207
288.908,246
288.906,160
288.907,864
288.910,068
288.914,072
288.918,199
288.920,432
288.920,749
288.921,009
288.920,426
288.919,254
288.917,478
288.917,450
288.914,123
288.909,433
288.910,222
288.910,678
288.908,674
288.906,095
288.905,156
288.904,384
288.903,820
288.911,519
288.913,368
288.911,161
288.910,105
288.905,986

4.533.124,930
4.533.008,824
4.533.008,870
4.533.008,954
4.533.010,011
4.533.011,022
4.533.011,552
4.533.010,233
4.533.012,748
4.533.010,572
4.533.008,679
4.533.008,583
4.533.011,800
4.533.016,064
4.533.018,288
4.533.018,974
4.533.017,530
4.533.014,683
4.533.015,661
4.533.014,233
4.533.014,970
4.533.017,048
4.533.018,511
4.533.020,408
4.533.018,853
4.533.017,142
4.533.018,096
4.533.023,764
4.533.024,243
4.533.024,584
4.533.024,149
4.533.023,393
4.533.019,538
4.533.020,476
4.533.021,205
4.533.025,606
4.533.028,499
4.533.031,121
4.533.029,006
4.533.024,663

11,568
7,371
6,853
7,003
7,111
7,295
6,881
7,064
7,665
7,672
7,716
7,881
8,142
8,376
8,396
8,237
8,171
7,944
7,709
7,777
7,857
7,537
7,297
7,400
7,271
7,590
7,914
7,780
7,730
7,722
7,842
7,938
8,419
8,416
8,453
7,600
7,763
7,571
7,422
7,830
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AIXECAMENT TOPOGRÀFIC D’UN TRAM DEL CANAL DE L’INICI DE LA DRETA DE L’EBRE

4. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Vista des de l’inici del tram de canal de terra, al marge esquerre. Dia 3/4/2020

Vista al final del tram de terra, al marge esquerre. Dia 3/4/2020

Vista del tram final de l’aixecament, des del marge esquerre. Dia 3/4/2020

Vista del tram final del canal de formigó. Des del marge dret. Dia 3/4/2020

Vista del tram final de canal de formigó i inici de terra. Des de marge dret. Dia 3/4/2020

Vista de la zona de la caseta en runes. Dia 3/4/2020

Vista del terreny annex a la caseta en runes. Dia 3/4/2020

Vista del canal de terra des de la zona superior, al costat de la caseta en runes. Dia 3/4/2020

Vista del tram final amb el riu Ebre a la dreta. Dia 17/4/2020

Vista del tram final. Dia 17/4/2020

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC D’UN TRAM DEL CANAL DE L’INICI DE LA DRETA DE L’EBRE

5. FOTOGRAFIES DE LES BASES

Base 1. Clau al mur del marge esquerre, al tram previ a les comportes.

Base 1. Vista inversa.

Base 2. Clau al mateix mur que la Base 1 però a uns 30m aigües amunt.

Base 3. Clau a terra al marge esquerre al tram inicial.

REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA

APÈNDIX 2. PLÀNOLS TOPOGRÀFICS

Annex 04. Cartografia i Topografia

Titulo

Escala

L'EBRE (XERTA)

Titulo del plano

1 / 5000A3
1 / 50000A3

1

DATA
Promotor

HQA, S.L. (Hidrologia i Qualitat de l'Aigua, S.L.)

Full

17/4/2020
Marc Clua Gaya

1 de 1

Escala

L'EBRE (XERTA)

1 / 750A3

2

DATA
Promotor

HQA, S.L. (Hidrologia i Qualitat de l'Aigua, S.L.)

Full

17/4/2020
Marc Clua Gaya

1 de 2

Escala

L'EBRE (XERTA)

1 / 1000A3

2

DATA
Promotor

HQA, S.L. (Hidrologia i Qualitat de l'Aigua, S.L.)
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1. INTRODUCCIÓ
L’objecte del present annex és la caracterització geològica i geotècnica del terreny on s’ubiquen les

3. TREBALLS REALITZATS
Per tal d’assolir els objectius previstos es van realitzar els següents treballs:

obres del Projecte de revestiment i millora de l’avantcanal al Marge Dret del riu Ebre al T.M de Xerta.


Sondejos i assajos in situ

A tal efecte, Hidrologia i Qualitat de l’Aigua S.L., empresa del grup INCLAM, ha encarregat un estudi
o
o
o

geològic i geotècnic realitzat per l’empresa GEOSUD, on es caracteritza el terreny mitjançant una
campanya de sondeigs i assaigs on s’han analitzat els següents punts:










Els sondejos i assajos in situ es van realitzar amb una sonda rotativa tipus ROLATEC
RL600 on el testimoni continu s’obté a traves de sondeig a rotació amb tomamostres de
bateria simple i doble de 1,7 metres i 86 mm de diàmetre. Aquesta maquinaria compleix
amb les condicions establertes al RD 401/2010 de control de qualitat de l’edificació.

Caracterització geològica general de la zona d’actuació
Caracterització geotècnica del subsol de la zona d’actuació
Caracterització geomecànica del massís rocós de la zona d’actuació

La caracterització geotècnica s’ha realitzat mitjançant els següents treballs:
Revisió i anàlisi de l’estudi geològic i geotècnic realitzat al Projecte constructiu de la Central
Hidroelèctrica de Xerta (Laboratorios Proyex, S.A., febrer de 1991, informe de referència ZS2020 )
3 sondejos de 10 a 15 m de profunditat amb extracció de mostra contínua
2 perfils de geofísica de 18 m de profunditat mitjançant tomografia elèctrica
Assajos de laboratori de sòls

2. OBJECTIUS

Estacions geomecàniques
Sondejos
Geofísica



Assajos de laboratori
Una vegada reconegudes les mostres i en base a l’estructura del terreny es programa
una sèrie d’assajos en funció dels diferents nivells travessats, objectius del terreny i
exigències del material.

A L’APÈNDIX 1. CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA DE L’ AVANTCANAL DRETA ASSUT
DE XERTA es poden comprar de forma detallada els treballs, estudis i resultats de la
campanya i estudi geològic geotècnic.

Els objectius concrets de l’estudi són:







Conèixer la naturalesa, característiques de resistència i compacitat del subsòl fins a la
profunditat assolida als sondejos realitzats
Conèixer els valors geomecànics obtinguts dels assajos realitzats
Correlacionar els diferents sondejos i interpretar el subsol atenent a unes característiques
geològiques, geotècniques i geomètriques normals del terreny investigat.
Estimar les càrregues admissibles segons les dades disponibles.
Estimar els assentaments previsibles que es poden produir segons les característiques del
terreny.
Conèixer la profunditat a la que es troba el nivell freàtic (en cas de detectar-se), al moment
de la realització dels treballs de camp.
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7DXOD$YDOXDFLyGHO¶tQGH[54'GHOVWHVWLPRQLVGHOVVRQGHMRVUHDOLW]DWV
)RQWHODERUDFLySUzSLD 

ϲϬ


2EVHUYDFLRQV

ϴϬ


ϴϮ

(QDTXHVWDWDXODHVSRWREVHUYDUFRPHOYDORUGH54'SUHVHQWDYDORUVPLWMDQVDHOHYDWV

ϲϬ

ILQVDSURIXQGLWDWVG¶XQVDPGLVPLQXLQWSURJUHVVLYDPHQWILQVDODEDVHGHOVVRQGHMRV
DQDOLW]DWV

ϰϮ


ϱϬ

7DXOD9DORUVGHOHVHVWDFLRQVJHRPHFjQLTXHVDQDOLW]DGHV )RQWHODERUDFLySUzSLD 



$TXHVWIHWSRGULDHVWDUUHODFLRQDWDPEO¶H[LVWqQFLDGHOQLYHOOIUHjWLFLHOVSURFHVVRVGH
GLVVROXFLyItVLFDLTXtPLFDDVVRFLDWV

















&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD









$PEDTXHVWVSDUjPHWUHVHOYDORU505GHOPDVVtVLSHUDFDGDVFXQDGHOHVHVWDFLRQV
JHRPHFjQLTXHVDQDOLW]DGHVpVHOVHJHQW
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7DXOD$YDOXDFLyGHO¶tQGH[505GHOPDVVtVURFyV )RQWHODERUDFLySUzSLD 


(VSRWREVHUYDUFRPDPEO¶tQGH[505HVSRWHVWLPDUXQPDVVtVGHFODVVH,,,±,9LGH
TXDOLWDWPLWMDQDDGROHQWD






)LJXUD8ELFDFLyGHOHVHVWDFLRQVJHRPHFjQLTXHVLVRQGHMRVUHDOLW]DWV

/D TXDOLWDW JOREDO GHO PDVVtV URFyV HVWD LQIOXHQFLDGD EjVLFDPHQW SHU OHV
FDUDFWHUtVWLTXHVGHOHVGLVFRQWLQXwWDWVLODGLVPLQXFLyGHOVSDUjPHWUHVHVWLPDWVHQO¶tQGH[

)RQWZZZLFJFFDW(VFDOD 



54'GHOVVRQGHMRVUHDOLW]DWV

(OV SDUjPHWUHV JHRWqFQLFV PpV LPSRUWDQWV DVVRFLDWV D DTXHVWD FODVVLILFDFLy VyQ HOV
VHJHQWV
Ϯ
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)LJXUD'HWDOOGHO¶DYDOXDFLyGHO¶tQGH[54'HQHOVWHVWLPRQLVH[WUHWVDOVVRQGHMRV

7DXOD3DUjPHWUHVJHRWqFQLFVPpVLPSRUWDQWVGHOPDVVtVURFyVLDSDUWLUGHODFODVVLILFDFLy

)RWRVGHO¶DXWRUDEULO 

505

































&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD








'HIRUPDHVSRUjGLFDHVWUREHQUHFREHUWVSHUUHEOHUWVDQWUzSLFVGHEDL[DHQWLWDW D
 P  DPE JUXL[RV ILQV DOV  P D OHV ]RQHV DEDQFDODGHV H[LVWHQWV D O¶LQLFL GHO WUDP
DQDOLW]DW








)LJXUD$YDOXDFLyGHODUHVLVWqQFLDDFRPSUHVVLyVLPSOHDPEHVFOHUzPHWUHWLSXVPDUWHOO
6FKPLGWK )RWRVGHO¶DXWRUDEULO 




)LJXUD,PDWJHVGHOVPDWHULDOVTXDWHUQDULVDIORUDQWVDOD]RQDLQLFLDOGHO¶HVWXGLLRQV¶KLSRW
REVHUYDUHOJUXL[ !P LKHWHURJHQHwWDW )RWRVGHO¶DXWRU 








)LJXUD$QjOLVLG¶DOJXQHVGHOHVGLVFRQWLQXwWDWVH[LVWHQWVHQHOVDIORUDPHQWVGHOPDVVtV
URFyV )RWRVGHO¶DXWRUDEULO 


0DWHULDOVTXDWHUQDULV





)RUPDWVSHUSDTXHWVJUDQXODUVGHEORFVJUDYHVLVRUUHVDPESURSRUFLRQVYDULDEOHVGH

)LJXUD'HWDOOG¶DOJXQVEORFVKHWHURPqWULFVH[LVWHQWVDOSDTXHWJUDQXODUTXDWHUQDULL

PDWULXLDPEGLIHUHQWVJUDXVGHFDUERQDWDFLyGRQDQWOLXQDVSHFWHGHFRQJORPHUDWWRXD

OOHXJHUDPHQWFDUERQDWDWV )RWRVGHO¶DXWRU 

PROWWRX







$TXHVWVPDWHULDOVSUHVHQWHQXQDHQWLWDWVXSHULRUDOVPDOD]RQDLQLFLDOGHOSURMHFWH



GLVPLQXLQWSURJUHVVLYDPHQWHQGLUHFFLyQRUGRHVWILQVDGHVDSDUqL[HUDOHV]RQHVDPE



DIORUDPHQWGHOPDVVtVURFyVGHILQLWDQWHULRUPHQW











&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD



&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD





(OVPDWHULDOVMXUjVVLFVGHOD]RQDG¶HVWXGLSUHVHQWHQXQIRUWFDEXVVDPHQWHQGLUHFFLyHVW
L VXGHVW L OOLJDWV D O¶HQFDYDOFDPHQW H[LVWHQW D OD ]RQD TXH HV SRW REVHUYDU DO PDUJH
HVTXHUUHGHOULXLDO¶LQWHULRUGHOSHWLWDIORUDPHQWURFyVGHOD]RQDRQHOFDEXVVDPHQW
HOHYDW ! HQGLUHFFLyQRUGLQRUGRHVWV¶LGHQWLILFDULDDPEHOIURQWG¶HQFDYDOFDPHQWR
HVWUXFWXUDWHFWzQLFDDVVRFLDGD




)LJXUD7UDPGHPDWHULDOVTXDWHUQDULVUHFREHUWVSHUUHEOHUWVDQWUzSLFV
)RWRVGHO¶DXWRU 


2EVHUYDFLRQV

$TXHVWVPDWHULDOVTXDWHUQDULVSUHVHQWHQJUDQXORPHWULHVPpVILQHVDO¶H[WUHPRHVW ]RQD



)LJXUD&DEXVVDPHQWVRSRVDWVDOPDVVtVURFyVLDOD]RQDG¶HVWXGL HVTXHUUD LLQWHULRUGHO

FDPt LWDOFRPHVSRWREVHUYDUHQHOVDIORUDPHQWVH[LVWHQWVLHOVVRQGHMRVUHDOLW]DWVGH
O¶HVWXGLJHROzJLFGHUHIHUqQFLD

PDVVtV GUHWD  )RWRVGHO¶DXWRU 




7HFWzQLFDUHJLRQDOLORFDO

/DWHFWzQLFDUHJLRQDOGHOD]RQDHVWjGHILQLGDSHUO¶H[LVWqQFLDG¶XQDVqULHGHSOHFVLIDOOHV
GH GLUHFFLy QRUGHVW D VXGRHVW L FRLQFLGHQWV DPE HO VLVWHPD SUHOLWRUDO FDWDOj $TXHVW
FDPSWHQVRGHIRUPDFLRQDOWDPEpYDJHQHUDUGHIRUPDMX[WDSRVDGDXQDVqULHGHIDOOHV
EjVLFDPHQWQRUPDOVLHQGLUHFFLyRSRVDGD

&DOGHVWDFDUO¶H[LVWqQFLDG¶XQDVqULHGHIDOOHVQRUPDOVGHJUDQORQJLWXGLGHGLUHFFLy11(
D662TXHIRUPHQHOVOtPLWVWHFWzQLFVGHOHVGHSUHVVLRQVGHQRPLQDGHV3ODQDGHO%XUJDU
L3ODQDGHOD*DOHUDG¶RULJHQWHFWzQLFLTXHSUHVHQWDULHQDFWLYLWDWQHRWHFWzQLFDGHEDL[D
LQWHQVLWDW (0DVVDQD 




/¶H[WUHP QRUG GH OD IDOOD GH OD 3ODQD GH OD *DOHUD V¶LQLFLD D OD SDUW QRUG GH ;HUWD L D
O¶DOoDGDGHODFDUUHWHUD&HQGLUHFFLyD3UDWGH&RPSWH


)LJXUD0DSDJHROzJLFGHOD]RQDG¶HVWXGLLRQV¶REVHUYHQHOVGLIHUHQWVPDWHULDOVDIORUDQWV



LOHVHVWUXFWXUHVWHFWzQLTXHVGHILQLGHVDQWHULRUPHQW )RQWZZZLJPHHV(VFDOD 










&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD









2EVHUYDFLRQV

/HVGLPHQVLRQVGHO¶DIORUDPHQWURFyVGHOPDVVtVH[LVWHQWDOD]RQDG¶HVWXGLQRDSDUHL[HQ
DOPDSDJHROzJLF

(OVPDWHULDOVTXDWHUQDULVQRSUHVHQWHQFDSWLSXVG¶HVWUXFWXUDWHFWzQLFDDSUHFLDEOHWRWL
TXH OD VHYD SRWqQFLD SRGULD HVWDU DVVRFLDGD DPE OD GLQjPLFD HVWUXFWXUDO GHILQLGD
DQWHULRUPHQW

3HUILOHVWUDWLJUjILFUHSUHVHQWDWLXGHOD]RQD

/D]RQDG¶XELFDFLyGHO¶HVWUXFWXUDSUHYLVWDVHVLWXDDOPDUJHGUHWGHOULX(EUHLRQHOV


GLSzVLWVTXDWHUQDULVDOāOXYLDOVSUHVHQWHQSRWqQFLHVVXSHULRUVDOVPLVHJRQVHVSRW
FRUURERUDU PLWMDQoDQW DOJXQV GHOV VRQGHMRV UHDOLW]DWV O¶HVWXGL JHROzJLF L JHRWqFQLF GHO



3URMHFWHFRQVWUXFWLXGHOD&HQWUDO+LGURHOqFWULFDGH;HUWD LUHDOLW]DWVGXUDQWHOVPHVRV

)LJXUD8ELFDFLyHVWLPDGDGHOVVRQGHMRVG¶LQYHVWLJDFLyPpVSURSHUVDOD]RQDDQDOLW]DGDL

GHQRYHPEUHGHLJHQHUGH

6HJRQVDTXHVWLQIRUPHODSRWqQFLDGHOVPDWHULDOVDOāOXYLDOVHQDTXHVWD]RQDWHQHQXQ
JUXL[G¶XQVPDSUR[LPDGDPHQWLHVWDQUHSUHVHQWDWVSHUXQSDTXHWJUDQXODUGHEORFV
JUDYHVLVRUUHVDPESUHVqQFLDGHWUDPVOOLPRVRVLTXHDPEGyVHVSRGULHQDVVRFLDUDOV
GLIHUHQWVDPELHQWVVHGLPHQWDULVGHOULX

UHDOLW]DWVSHOSURMHFWHFRQVWUXFWLXGHUHIHUqQFLD )RQW 3URMHFWHFRQVWUXFWLXGHOD&HQWUDO

+LGURHOqFWULFDGH;HUWD(VFDOD 


7HQLQW HQ FRPSWH HOV VRQGHMRV GHILQLWV L OHV REVHUYDFLRQV UHDOLW]DGHV LQ VLWX HV SRW
HVWLPDUHOWHUUHQ\PLWMDQoDQWODSURMHFFLyGHOVVRQGHMRV66L6LWDOFRPHVSRW
REVHUYDUDODVHJHQWILJXUD













)LJXUD7DOOHVWUDWLJUjILFUHSUHVHQWDWLXGHOD]RQDGHOVVRQGHMRV6D6 WUDoDYHUPHOOD
GHODILJXUD LRQHVSRGHQREVHUYDUOHVSRWqQFLHVGHOVPDWHULDOVH[LVWHQWVDOD]RQD



)RQW3URMHFWHFRQVWUXFWLXGHOD&HQWUDO+LGURHOqFWULFDGH;HUWD (VFDODJUjILFD 







(QDTXHVWWDOOHVSRWREVHUYDUFRPHOVPDWHULDOVTXDWHUQDULVSUHVHQWHQXQJUXL[VXSHULRU



DOVPDOD]RQDLQLFLDOGHOD]RQDG¶HVWXGLDFWXDO ]RQD6 LTXHHOVXEVWUDWURFyV



DSDUHL[DXQVPSHUVRWDGHOVRQGHLJ6/¶H[LVWqQFLDGHOPDVVtVURFyVHQWUHHOV



VRQGHMRV6L6V¶HVWLPDDSDUWLUGHOVDIORUDPHQWVDQDOLW]DWVHQHOSUHVHQWHVWXGLLOHV



REVHUYDFLRQVUHDOLW]DGHVDOD]RQDGHOPDUJHGUHWGHOFDQDODFWXDO

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD








(Q DTXHVW FDQDO KL FLUFXOHQ DSUR[LPDGDPHQW XQV  PV L SUHVHQWD IOXFWXDFLRQV
SHULzGLTXHVHQHOVSHUtRGHVGHQHWHMDGHO¶HVWUXFWXUDKLGUjXOLFDHOVTXDOVVROHQVLWXDUVH
GXUDQWHOVPHVRVGHIHEUHUDDEULODSUR[LPDGDPHQW/DFRWDPj[LPDG¶DLJXDVHVLWXDULD
DXQVDPVQP

'XUDQWODYLVLWDGHFDPSUHDOLW]DGD DEULOGH HVYDUHDOLW]DUXQDDQjOLVLVGHO¶DLJXD
GHOPDWHL[FDQDOLRQOHVSURSLHWDWVItVLTXHVLTXtPLTXHVJHQHUDOVVyQOHVVHJHQWV
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+LGURORJLDVXSHUILFLDOLVXEWHUUjQLD



7DXOD&DUDFWHUtVWLTXHVItVLTXHVLTXtPLTXHVJHQHUDOVGHO¶DLJXDGHOFDQDO

/D XELFDFLy DO PDUJH GUHW GHO ULX (EUH L O¶H[LVWqQFLD GHO FDQDO UHVSHFWLX LQIOXHL[
GLUHFWDPHQWDPEODKLGURORJLDORFDOLWDOFRPHVGHILQHL[DFRQWLQXDFLy

$QjOLVLVUHDOLW]DWVSHUO¶DXWRUDEULOGH 




+LGURORJLDVXSHUILFLDO

/DKLGURORJLDVXSHUILFLDOGHOD]RQDHVWjOOLJDGDGLUHFWDPHQWDPEHOUqJLPIOXYLDOGHOULX
(EUHLSHUWDQWSUHVHQWDXQDYDULDELOLWDWJUDQHQIXQFLyGHOHVVHYHVDSRUWDFLRQVOHVTXDOV
HVWDQPDMRULWjULDPHQWGHWHUPLQDGHVSHUOHVHVWUXFWXUHVKLGUjXOLTXHVH[LVWHQWVDLJHV
DPXQWGHOSXQWG¶DQjOLVLVLHQJUDQSDUWGHODFRQFDGHOULX(EUH)OL[5LEDURMDG¶(EUH
0HTXLQHQVD

(OVYDORUVPLWMDQVGHOULX(EUHHQDTXHVWD]RQDSUHVHQWHQXQVPtQLPVDOYROWDQWGHOV
DPVPHQWUHTXHHOVPj[LPVVREUHSDVVHQHVSRUjGLFDPHQWHOVPVDPE



H[FHSFLyGHOHVFUHVFXGHVH[WUDRUGLQjULHVLSUqYLDPHQWFRQWURODGHV

)LJXUD=RQDGHODSUHVDGHPRVWUDGHO¶DLJXDSHUSRVWHULRUDQjOLVLV



)RWRVGHODXWRU 

/D]RQDG¶HVWXGLV¶LGHQWLILFDDPEHOFDQDOGHGHULYDFLyG¶XQDSDUWGHOFDEDOGHOULX(EUHL



TXHGHILQLULDODKLGURORJLDVXSHUILFLDOH[LVWHQWLRQHOUqJLPGHO¶DLJXDVHUjEjVLFDPHQW



ODPLQDU











&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD









+LGURORJLDVXEWHUUjQLD

3HUDOSHUtRGHDQDOLW]DWHOVYDORUVGHOQLYHOOGHO¶DLJXDDOFDQDOYDQVHUHOVVHJHQWV





/D KLGURORJLD VXEWHUUjQLD GH OD ]RQD HVWDULD UHSUHVHQWDGD SHU O¶H[LVWqQFLD G¶XQ QLYHOO

ĂƚĂ

WƌŽĨƵŶĚŝƚĂƚĂŝŐƵĂƌĞƐƉĞĐƚĞ

ŽƚĂĚĞůĂůăŵŝŶĂĚ͛ĂŝŐƵĂ

ĐŽƌŽŶĂĐŝſŵƵƌ;ŵͿ

;ŵƐŶŵͿ

ϭϱͬϬϰͬϮϬ

Ͳϭ͘Ϯ

нϭϬ͘ϲ

ϭϲͬϬϰͬϮϬ

Ͳϭ͘Ϭ

нϭϬ͘ϴ

ϮϯͬϬϰͬϮϬ

Ͳϭ͘Ϭ

нϭϬ͘ϴ

ϯϬͬϬϰͬϮϬ

ͲϬ͘ϴ

нϭϭ͘Ϭ

DTtIHU VXSHUILFLDO OOLJDW DOV GLSzVLWV JUDQXODUV H[LVWHQWV D DPEGyV FRVWDWV GHO ULX L
DVVRFLDWVDOHVWHUUDVVHVIOXYLDOV

$OHV]RQHVDPESUHVqQFLDGHOVXEVWUDWFDOFDULLGRQDWHOJUDXPLWMjLDOWGHILVVXUDFLyL
HIHFWHVGHULYDWV FDUVWLILFDFLy HOPDVVtVURFyVSUHVHQWDULDXQQLHOODTtIHUOOLJDWWDPEp
DO ULX (EUH L TXH DFWXDULD HQ DTXHVWD ]RQD FRP D ULX SHUGHGRU D IDYRU GHO VXEVWUDW
FDOFDUL


7DXOD9DORUVGHOQLYHOOGHO¶DLJXDVXEWHUUjQLDGHOD]RQDDQDOLW]DGDGXUDQWODFDPSDQ\DGH


7HQLQW HQ FRPSWH HOV VRQGHMRV UHDOLW]DWV HOV QLYHOOV HVWjWLFV DEVROXWV SUHVHQWHQ HOV
VHJHQWVYDORUV

FDPS
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ŽŶĂ

ĂƚĂŵĞƐƵƌĂ

WƌŽĨƵŶĚŝƚĂƚĂŝŐƵĂ

ŽƚĂĚĞůŶŝǀĞůůĞƐƚăƚŝĐ

;ŵͿ

;ŵƐŶŵͿ

/HVPHVXUHVHVYDQUHDOLW]DUDODPDWHL[D]RQDGHSUHVDGHPRVWUHVGHO¶DLJXD YHXUH
ILJXUD 

^ŽŶĚĞŝŐ^Ͳϭ

ϭϲͬϬϰͬϮϬ

ϯ͘ϵ

нϳ͘ϳ



^ŽŶĚĞŝŐ^ͲϮ

ϭϲ͕ϮϯŝϯϬͬϬϰͬϮϬ

ϰ͘ϵĂϱ͘ϯ

нϵ͘ϰ

/HVSURSLHWDWVItVLTXHVLTXtPLTXHVJHQHUDOVGHO¶DLJXDGHFDGDVFXQGHOVVRQGHMRVVyQ

^ŽŶĚĞŝŐ^Ͳϯ

ϮϯŝϯϬͬϬϰͬϮϬ

ϴ͘ϱĂϴ͘ϴ

нϭϬ͘ϯ

OHVVHJHQWV



7DXOD9DORUVGHOQLYHOOGHO¶DLJXDVXEWHUUjQLDGHOD]RQDDQDOLW]DGDGXUDQWODFDPSDQ\DGH

WĂƌăŵĞƚƌĞ

^ŽŶĚĞŝŐ^Ͳϭ

^ŽŶĚĞŝŐ^ͲϮ

^ŽŶĚĞŝŐ^Ͳϯ

FDPS

Ɖ,

ϴ͘ϰ

ϴ͘ϭ

ϴ͘Ϯ

ŽŶĚƵĐƚŝǀŝƚĂƚĂϮϱǑ

ϴϱϭ

ϵϰϰ

ϭϬϬϲ

ϯϰϳ;dсϭϵ͘ϭǑͿ

ϰϬϲ;dсϮϭ͘ϭǑͿ

ϯϳϵ;dсϭϳ͘ϭǑͿ

фϮϬϬ

фϮϬϬ

фϮϬϬ

ϳϬĂϳϱ

ϳϱĂϴϬ

ϴϱ


$TXHVWVYDORUVSUHVHQWHQXQYDORUVXSHULRUDOQLYHOOGHODOjPLQDG¶DLJXDGHOULX(EUHD

;ŵ^ͬĐŵͿΎ

O¶DOoDGD GH OD ]RQD G¶HVWXGL L TXH V¶HVWLPD HQ XQV   PVQP L SHU WDQW HV SRGULHQ

ŽŶƚŝŶŐƵƚĞŶƐĂůƐĚŝƐƐŽůƚĞƐ

DVVRFLDUDDSRUWDFLRQVGHOSURSLFDQDO

;ƉƉŵͿ


'XUDQW OD FDPSDQ\D GH FDPS HV YDQ SRGHU REVHUYDU OOHXJHUHV RVFLOāODFLRQV GH OD

ŽŶƚŝŶŐƵƚĞŶƐƵůĨĂƚƐ

SURIXQGLWDWGHO¶DLJXDTXHHVSRGHQDVVRFLDUDOHVIOXFWXDFLRQVGHOQLYHOOGHO¶DLJXDDO

;ŵŐ^KϰͲϮͿ

SURSLFDQDOLWDOFRPHVYDSRGHUDYDOXDULQVLWX

ŽŶƚŝŶŐƵƚĞŶĐůŽƌƵƌƐ



;ŵŐůͲͿ



Ύ

YDORUHVWLPDWDSDUWLUGHOYDORUPHVXUDWDWHPSHUDWXUDDPELHQW



7DXOD&DUDFWHUtVWLTXHVItVLTXHVLTXtPLTXHVJHQHUDOVGHO¶DLJXDGHOFDQDO



$QjOLVLVUHDOLW]DWVSHUO¶DXWRUDEULOGH 







$OVDQQH[RVHVSRGHQFRQVXOWDUOHVDFWHVGHOVGLIHUHQWVDVVDMRVUHDOLW]DWV

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD









(V SRW REVHUYDU FRP HOV SDUjPHWUHV JHQHUDOV SUHVHQWHQ YDORUV PROW VLPLODUV HQWUH
FDGDVFXQGHOVVRQGHMRVUHDOLW]DWVLOOHXJHUDPHQWVXSHULRUVDOVSDUjPHWUHVDQDOLW]DWVD
O¶DLJXDGHOFDQDO$TXHVWIHWHVSRGULDDVVRFLDUDPEHOSURFpVG¶LQILOWUDFLyGHO¶DLJXDFDS
DOVXEVRO

(OV SDUjPHWUHV DQDOLW]DWV D OHV GLIHUHQWV PRVWUHV G¶DLJHV LQGLFDULHQ TXH KL KD XQD
UHODFLyHYLGHQWHQWUHO¶DLJXDGHOFDQDOLODGHWHFWDGDDOVXEVRO

)OX[KLGUjXOLFVXEWHUUDQLVRWDO¶HVWUXFWXUD


)LJXUD(VWLPDFLyGHOIOX[VXEWHUUDQLG¶DLJXDDOHV]RQHVDPEPDVVtVURFyV



)RQWHODERUDFLySUzSLD 

$PEHOVYDORUVLQGLFDWVDQWHULRUPHQWHVSRWHVWLPDUXQIOX[G¶DLJXDVXEWHUUjQLDSHUVRWD
GHO¶HVWUXFWXUDLHQGLUHFFLyFRQYHUJHQWFDSDOULX(EUHHOTXDODFWXDULDFRPDOtPLWGUHQDQW



REDVHLTXHHVSRGULDHVWLPDUWDOFRP

$OD]RQDRQDIORUDHOPDVVtVURFyVODFRWDGHOQLYHOOHVWjWLFHVWUREDSHUVREUHGHOYDORU



HVWLPDW ORFDO L SHU WDQW FRUURERUDULD OD SRVVLEOH DSRUWDFLy G¶DLJXD GHO FDQDO IHW TXH
FRPSRUWDULDRVFLOāODFLRQVSHULzGLTXHVLIOX[RVYDULDEOHVHQIXQFLyGHODOjPLQDG¶DLJXDGHO
SURSLFDQDO

/DFRWDGHOQLYHOOHVWjWLFVHVLWXDULDDOD]RQDGHODVROHUDGHOFDQDO



)LJXUD(VWLPDFLyGHOIOX[VXEWHUUDQLG¶DLJXDDOD]RQDGHOFDQDOLGUHQDQWFDSDOULX(EUH
)RQWHODERUDFLySUzSLD 


$O¶DQWHULRULPDWJHHVSRWREVHUYDUFRPHOQLYHOOIUHjWLFGHWHFWDWDOVRQGHLJ6HVWURED
SHUVREUHGHODVROHUDGHOFDQDOLTXHSRGULDLQGLFDURXQDILOWUDFLyGHOSURSLFDQDORXQD
DSRUWDFLyGHOQLYHOODTtIHUGHOD]RQDLDVVRFLDWDOVPDWHULDOVJUDQXODUVH[LVWHQWV

$ODUHVWDGHOHV]RQHVDQDOLW]DGHVLHQFRQWDFWHDPEHOPDVVtVURFyVHOIOX[VHULDHO
VHJHQW

























&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD









&$5$&7(5,7=$&,Ï*(27Ê1,&$'(/68%62/'(/$=21$

/DXELFDFLyGHOVVRQGHMRVLSHUILOVJHRItVLFVYDVHUODVHJHQW





3HUDO¶DYDOXDFLyJHRWqFQLFDGHOVXEVROHVYDQUHDOLW]DUXQWRWDOGHVRQGHMRVDPEOHV
VHJHQWVFDUDFWHUtVWLTXHV

^ŽŶĚĞŝŐ

yhdD;ŵͿ

zhdD;ŵͿ

ŽƚĂ;ŵƐŶŵͿ

WƌŽĨ;ŵͿ

^Ͳϭ

Ϯϴϴ͘ϳϰϯ͕ϯϳ

ϰ͘ϱϯϯ͘ϭϮϰ͕ϵϯ

ϭϭ͕ϱϲϴ

ϭϬ͕Ϭ

^ͲϮ

Ϯϴϴ͘ϴϬϳ͕ϲϴ

ϰ͘ϱϯϯ͘Ϭϯϴ͕Ϯϲ

ϭϰ͕ϲϬϳ

ϭϬ͕Ϭ

^Ͳϯ

Ϯϴϴ͘ϴϱϯ͕ϲϴ

ϰ͘ϱϯϮ͘ϵϵϭ͕ϮϬ

ϭϴ͕ϵϮ

ϭϱ͕Ϭ


7DXOD&RRUGHQDGHVDEVROXWHVLSURIXQGLWDWGHOVVRQGHMRVGHUHIHUqQFLDUHDOLW]DWV


3HUWDOGHGHILQLUODFRQWLQXwWDWGHOVGLIHUHQWVPDWHULDOVHVYDSURFHGLUDO¶H[HFXFLyGHGRV



SHUILOVGHJHRItVLFDPLWMDQoDQWWRPRJUDILDHOqFWULFDDPEXQHTXLS,5,66<6&$/352



LDPEOHVVHJHQWVFDUDFWHUtVWLTXHV

)LJXUD8ELFDFLyGHOVGLIHUHQWVDVVDMRVUHDOLW]DWVSHUDODFDUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFDGHOD



]RQD )RQWZZZLFJFFDWHVFDOD 

ZĞĨĞƌğŶĐŝĂ

>ŽŶŐŝƚƵĚ;ŵͿ

WƌŽĨƵŶĚŝƚĂƚ

ŽƚĂĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſ;ŵƐŶŵͿ

Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſ;ŵͿ


$PEODLQIRUPDFLyGHOVVRQGHMRVUHDOLW]DWVHOVQLYHOOVJHRWqFQLFVH[LVWHQWVHQHOVXEVRO

WĞƌĨŝůyĞƌƚĂϭ

ϵϲ

ϭϴ

Ğнϭϯ͕ϱĂͲϮ͘Ϭ

GHOD]RQDG¶HVWXGLVyQHOVVHJHQWV

WĞƌĨŝůyĞƌƚĂϮ

ϵϲ

ϭϴ

Ğнϭϴ͕ϵϮĂͲϱ͘Ϭ




7DXOD&DUDFWHUtVWLTXHVJHQHUDOVGHOVGRVSHUILOVJHRItVLFVUHDOLW]DWV

1,9(//




(VWUREDVXSHUILFLDOPHQWLILQVDXQDSURIXQGLWDWG¶XQVP VRQGHMRV6L6 D



P VRQGHLJ6 LFRUUHVSRQDXQQLYHOOGHUHEOHUWVDQWUzSLFVJUDQXODUVGHVRUUHVDPE



SUHVqQFLDGHVzOHGjILFDOD]RQDGHOVRQGHLJ6LFRLQFLGHQWDPEXQQLYHOODEDQFDODW



SUHH[LVWHQW







'HV GHO SXQW GH YLVWD JHRWqFQLF DTXHVWV PDWHULDOV HV FDUDFWHULW]HQ SHU SUHVHQWDU XQ



HOHYDW JUDX GH GHIRUPDFLy GHJXW D O¶DEXQGDQW H[LVWqQFLD GH SRUXV EXLWV L SHU WDQW QR



SUHVHQWDOHVFRQGLFLRQVDGLHQWVSHUXQDIRQDPHQWDFLyGLUHFWD





















&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD



&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD





WĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐƐĂƚƵƌĂƚĞƐƚ;dͬŵϯͿ

Ϯ͘ϰĂϮ͘ϱ

1,9(//$

WĞƌŵĞĂďŝůŝƚĂƚĞƐƚ͘;ŵͬĚŝĂͿ

ϮĂϭϬͲϮ



/DYDULDELOLWDWGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVJHRWqFQLTXHVpVGHJXGDDOVGLIHUHQWVJUDXVGHFRQVLVWqQFLD

3HUVRWDGHOQLYHOOLILQVDXQDSURIXQGLWDWG¶XQVP VRQGHLJ6 D!P VRQGHLJ

LSHUFHQWDWJHVGHPDWULXH[LVWHQW

6 LIRUPDWSHUXQQLYHOOJUDQXODUGHVRUUHVLJUDYHVDPELQWHUFDODFLRQVGHOOLPV$OD



]RQDGHOVRQGHLJ6LDSDUWLUG¶XQDSURIXQGLWDWG¶XQVPSUHVHQWDPDWULXOOLPRVDL

7DXOD9DULDEOHVJHRWqFQLTXHVJHQHUDOVGHOQLYHOO$

DUJLORVD DXJPHQWDW HO SHUFHQWDWJH HQ SURIXQGLWDW L LQWHUFDODQW QLYHOOV G¶DUJLOHV



VRUUHQTXHV

$TXHVWQLYHOOQRHVGHWHFWDDOVRQGHLJ6

(OVYDORUVGHOJUXL[LFRWHVG¶DTXHVWQLYHOOVyQHOVVHJHQWV

^ŽŶĚĞŝŐ

WƌŽĨƵŶĚŝƚĂƚŝŶŝĐŝĂůŝĨŝŶĂůĚĞů

ŽƚĂŝŶŝĐŝĂůŝĨŝŶĂůĚĞůŶŝǀĞůů;ŵƐŶŵͿ

ŶŝǀĞůů;ŵͿ



^Ͳϭ

ͲϬ͘ϮĂͲϭϬ͘Ϭ

нϭϭ͘ϰĂнϭ͘ϲ

^ͲϮ

Ͳϭ͘ϳϱĂͲϯ͘ϭ

нϭϮ͘ϴϱĂнϭϭ͘ϱ

)LJXUD$VVDMRVGHUHVLVWqQFLDLQVLWXDOVWUDPVPpVFRKHVLXVGHOQLYHOO$

^Ͳϯ

EŽĚĞƚĞĐƚĂƚ

EŽĚĞƚĞĐƚĂƚ

)RWRVGHO¶DXWRUDEULO 






7DXOD9DORUVGHOJUXL[LFRWDGHOQLYHOO$HQHOVVRQGHMRVUHDOLW]DWV

$TXHVW QLYHOO SUHVHQWD FRQWLQXwWDW ODWHUDO L HQ SURIXQGLWDW HQ GLUHFFLy DO VXGHVW FDPt



H[LVWHQW LWDOFRPHVSRWFRUURERUDUDPEODSURVSHFFLyJHRItVLFDUHDOLW]DGDLHOVRQGHLJ

/HVFDUDFWHUtVWLTXHVJHRWqFQLTXHVPpVLPSRUWDQWVG¶DTXHVWQLYHOOVyQOHVVHJHQWV

GHQRPLQDW6GHOHVWXGLJHROzJLFLJHRWqFQLFGHUHIHUqQFLD


WƌĞƐƐŝſŵăǆŝŵĂĚ͛ĞŶĨŽŶƐĂŵĞŶƚ;ŬŐͬĐŵϮͿ

ϭ͘ϱĂхϱ͘ϬΎ

sĂůŽƌE^Wd

ϭϮĂƌĞďƵŝŐΎ

ŶŐůĞĚĞĨƌĞŐĂŵĞŶƚĞƐƚ͘;ǑͿ
ŽŚĞƐŝſŶŽĚƌĞŶĂĚĂĞƐƚ͘;ŬŐͬĐŵϮͿ
ŽŶƐŝƐƚğŶĐŝĂ

ϯϭĂϰϮΎ
EƵůͼůĂĂϬ͘ϮϱΎ
DŝƚũĂŶĂŵĞŶƚĚĞŶƐĂĂŵŽůƚĚĞŶƐĂ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂĐŝſh^^ĞƐƚ͘
>şŵŝƚƐůşƋƵŝĚƐ

EƵůĂϮϭ͘ϰ

1ŶĚĞǆĚĞƉůĂƐƚŝĐŝƚĂƚ



^DʹD>ʹ'DͲ^

Ϯ͘ϱĂϰ͘ϴ


)LJXUD3HUILOJHRItVLFUHDOLW]DWVDO¶LQLFLGHOD]RQDG¶HVWXGLLRQHVSRWREVHUYDUODFRQWLQXwWDW
GHOQLYHOO$DOVXEVRO )RQWHODERUDFLySUzSLD6RIWZDUH5HVGLQY 

DžĚƵůĞĚŽŵğƚƌŝĐĞƐƚ͘;ŬŐͬĐŵϮͿ

ϮϱϬĂхϳϱϬΎ



DžĚƵůĞůăƐƚŝĐĞƐƚ͘;ŬŐͬĐŵϮͿ

ϭϮϱĂϮ͘ϱϬϬΎ

$O¶DSDUWDWG¶LQWHUSUHWDFLyJHRItVLFD  V¶LQGLFDUjODYDULDELOLWDWGHWHUUHQ\VGHWHFWDGD

WŽƌŽƐŝƚĂƚĞƐƚ͘;йͿ
ϯ

WĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĞƐƚ͘;dͬŵ Ϳ

ϮϬĂϮϱ



Ϯ͘ϮĂϮ͘ϯ



&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD









1,9(//%
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6LWXDWDSDUWLUGHODEDVHGHOQLYHOO$LFRQVWLWXwWSHUXQPDVVtVURFyVIRUPDWSHUFDOFjULHV

/D SHUPHDELOLWDW GHO PDVVtV URFyV HVWj HQ IXQFLy GH OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GH OHV

JULVHQTXHV HQ IRUPD GH PLFULWHV L ELRPLFULWHV GRORPLWLW]DGHV (Q SURIXQGLWDW V¶KDQ

GLVFRQWLQXwWDWVH[LVWHQWVRQHQHOFDVG¶HVWDUEXLGHVSUHVHQWDUjXQIOX[QRODPLQDU

REVHUYDW]RQHVDPEPDMRUSUHVqQFLDG¶DOWHUDFLRQVHQIRUPDG¶R[LGDFLRQVIHUUXJLQRVHV

6HJRQVO¶HVWXGLJHRWqFQLDGHUHIHUqQFLDHVYDQREVHUYDUYDOURVGHD8QLWDWV

DL[tFRPODSUHVqQFLDGH]RQHVDPEHYLGqQFLHVGHPHWHRULW]DFLyTXtPLFDLHQIRUPDGH

/XJHRQDOD]RQDGHOVRVWUHGHOPDVVtVLTXHGHQRWHQXQYDORUGHSHUPHDELOLWDWPROWDOWD

SHWLWHVFDYLWDWV

LVHJRQVODFODVVLILFDFLyVHJHQW





&DOGHVWDFDUTXHDOD]RQDGHOVRQGHLJ6HVYDGHWHFWDUXQDFDYLWDWGHFHUWDHQWLWDW
P DXQVDPGHSURIXQGLWDW

/HVFDUDFWHUtVWLTXHVJHRWqFQLTXHVPpVLPSRUWDQWVG¶DTXHVWVQLYHOOVyQOHVVHJHQWV

ZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝſƐŝŵƉůĞ;ŬŐͬĐŵϮͿ
ŶŐůĞĚĞĨƌĞŐĂŵĞŶƚĞƐƚ;ǑͿ
ŽŚĞƐŝſŶŽĚƌĞŶĂĚĂĞƐƚ͘;ŬŐͬĐŵϮͿ

ϰϯϬĂϴϱϬ
ϯϱĂϯϵΎ
EƵůͼůĂĂхϮ͘ϱΎ
ϮϴĂϵϳΎ

sĂůŽƌZY
YƵĂůŝƚĂƚĚĞůŵĂƐƐşƐƐĞŐŽŶƐZY
ůĂƐƐŝĨŝĐĂĐŝſ/^ZD
1ŶĚĞǆĚĞƉůĂƐƚŝĐŝƚĂƚĞƐƚ͘

DŝƚũĂŶĂĂŵďƚƌĂŵƐĚŽůĞŶƚƐΎ



ZŽĐĂŵŽĚĞƌĂĚĂŵĞŶƚĚƵƌĂĂĚƵƌĂ

7DXOD&ODVVLILFDFLyGHODSHUPHDELOLWDWG¶XQPDVVtVURFyVHQIXQFLyGHOHV8QLWDWV/XJHRQ

EŽƉůăƐƚŝĐ

)RQW2ODOOD\6RSHxD 

DžĚƵůĚĞĚĞĨŽƌŵĂĐŝſ;ŬŐͬĐŵϮͿ

ϳϱϬϬĂхϮϯϬϬϬ

DŽĚƵůŽĞůăƐƚŝĐ;ŬŐͬĐŵϮͿ

ϴϱϬϬĂхϭϱϬϬϬ

WŽƌŽƐŝƚĂƚĞƐƚ͘;йͿ



ϭϬĂϯϬ


,QYHVWLJDFLyJHRItVLFDGHOWUDPDQDOLW]DW

-XQWDPHQW DPE OD FDPSDQ\D GH VRQGHMRV L HVWDFLRQV JHRPHFjQLTXHV GHILQLGHV

WĞƐŽĞƐƉĞĐşĨŝĐ;dͬŵϯͿ

Ϯ͘ϰĂϮ͘ϰϱ

WĞƐŽĞƐƉĞĐşĨŝĐƐĂƚƵƌĂƚ;dͬŵϯͿ

Ϯ͘ϰϱĂϮ͘ϱ

G¶DFWXDFLyLHQIXQFLyGHO¶DFFHVVLELOLWDWSHUDTXHVWWLSXVG¶DVVDMRV

WĞƌŵĞĂďŝůŝƚĂƚĞƐƚ͘;ŵͬĚŝĂͿ

ϭϬͲϮĂϭϬͲϲΎ



 /DYDULDELOLWDWGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVJHRWqFQLTXHVHVGHXDO¶H[LVWqQFLDGHOHVGLVFRQWLQXwWDWV

REVHUYDGHV

DQWHULRUPHQW HV YD UHDOLW]DU XQD SURVSHFFLy JHRItVLFD D OD ]RQD PpV SURSHUD D O¶jUHD

0HWRGRORJLDXWLOLW]DGD




3HU D OD FDPSDQ\D GH FDPS HV YD XWLOLW]DU HO PqWRGH GH WRPRJUDILD HOqFWULFD HQ GRV
7DXOD9DULDEOHVJHRWqFQLTXHVGHOPDWHULDO%


2EVHUYDFLRQV

(OVYDORUVGHFRPSUHVVLyVLPSOHDYDOXDWVDO¶HVWXGLJHRWqFQLFGHUHIHUqQFLDSUHVHQWDYHQ
YDORUVGHDNJFPLSHUWDQWGHO¶RUGUHGHOVDYDOXDWHQHOSUHVHQWHVWXGL

GLPHQVLRQVHOTXDOLQYHVWLJDODUHVLVWLYLWDWDSDUHQWGHOWHUUHQ\PLWMDQoDQWXQGLVSRVLWLXGH
TXDWUHHOqFWURGHVLDPEXQDVHSDUDFLyFRQVWDQWHQWUHHOOV D YDULDQWOHVGLVWjQFLHVHQWUH
HOV SDUHOOV G HOqFWURGHV L HPLVVRU  UHFHSWRU $TXHVWD DSOLFDFLy SHUPHW DQDOLW]DU D
GLIHUHQWVQLYHOOVGHSURIXQGLWDWHOVYDORUVGHODUHVLVWLYLWDWDSDUHQWLTXHDPEPqWRGHV
G LQYHUVLyHVSRWDUULEDUDHVWLPDUODUHVLVWLYLWDWUHDOGHOWHUUHQ\DGLIHUHQWVSURIXQGLWDWV


&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD









(OGLVSRVLWLXSUHVHQWDOHVVHJHQWVFDUDFWHUtVWLTXHV




)LJXUD'LVSRVLWLXSHUDSURVSHFFLRQVHOqFWULTXHV'LVHTqQFLDGHPHVXUHV




'RQDGHV OHV FRQGLFLRQV GH WUHEDOOV REMHFWLX SURIXQGLWDW G LQYHVWLJDFLy PDWHULDOV



H[LVWHQWVLUHVROXFLyQHFHVVjULD HVYDRSWDUSHUDODUHDOLW]DFLyG XQDLQYHVWLJDFLy'

)LJXUD±8ELFDFLyGHOVSHUILOVJHRItVLFVUHDOLW]DWV SHUILO;HUWDL;HUWD UHVSHFWHHOV
VRQGHMRVUHDOLW]DWV FRORUURLJ LGHO¶DQWHULRUFDPSDQ\D FRORUYHUG 

G DOWUDUHVROXFLyUHDOLW]DQWGRVSHUILOG LQYHVWLJDFLyGHHOqFWURGHVDPEOHVVHJHQWV
FDUDFWHUtVWLTXHV


(VFDOD 



7LSXVHTXLS,5,66<6&$/352
/RQJLWXGSHUILOVP
6HSDUDFLyHOqFWURGHVP
3URIXQGLWDWLQYHVWLJDFLyP
7LSXVUHJLVWUH6OXPEHUJHU












)LJXUD±(TXLSWLSXV,5,66<6&$/352XWLOLW]DWGXUDQWODFDPSDQ\DGHFDPS



)RWRVGHO¶DXWRUDEULO 

































&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD









Ń,QWHUSUHWDFLyJHRItVLFDGHOVXEVRO

7HQLQWHQFRPSWHHOVPDWHULDOVSHUIRUDWVDOVRQGHLJ6GHO¶DFWXDOFDPSDQ\DLHOVRQGHLJ



6DODFDPSDQ\DDQWHULRUHVSRGHQHVWLPDUHOVVHJHQWVPDWHULDOV

(OVSHUILOVJHRItVLFVGHFDGDVFXQGHOVWUDPVDQDOLW]DWVVyQHOVVHJHQWV





0DWHULDOUHVLVWLYLWDWV:āPĺQLYHOOVFRKHVLXV OOLPVDUJLORVRVDUJLOHVVRUUHQTXHV

3HUILO;HUWD

RVLPLODU DPEXQJUDXPROWHOHYDWG¶KXPLWDWLRVDWXUDWVG¶DLJXD




0DWHULDOUHVLVWLYLWDWVD:āPĺQLYHOOVJUDQXODUV VRUUHVJUDYHV DPEQLYHOOV
PpVILQV OOLPV L OOLPV VRUUHQFV  (OVWUDPV GH PHQRUUHVLVWLYLWDWV¶LGHQWLILTXHQ DPE HOV
QLYHOOVPpVILQVLDO¶LQUHYpV

0DWHULDOUHVLVWLYLWDWV!:āPĺPDWHULDOVJUROOHUV EORFVLVLPLODUV 

2EVHUYDFLRQV




/DFRUUHODFLyHQWUHOHVUHVLVWLYLWDWVDQDOLW]DGHVLOHVPRVWUHVGHOVXEVROSURFHGHQWVGHOV
VRQGHMRVFRUURERUHQXQDERQDFRPSDWLELOLWDW

)LJXUD±3HUILOJHRItVLF;HUWDDPEHOVYDORUVGHUHVLVWLYLWDWVGHOVXEVROHQHOWUDPDQDOLW]DW



(VFDODJUjILFD 

3HUILO;HUWD





(VSRWREVHUYDUFRPHOVYDORUVGHUHVLVWLYLWDWSUHVHQWHQYDORUVG¶XQVD:āPDPE
YDORUVPtQLPV:āPDOYROWDQWGHOVSXQWV±LDXQDFRWDG¶XQVDPVQP
DSUR[LPDGDPHQW PHQWUH TXH HOV YDORUV Pj[LPV §  :āP  DSDUHL[HQ GH IRUPD
GLVSHUVDDFRWDG¶XQVDPVQPLHQHOVSXQWV±L

,QFORHQWHOVVRQGHMRVGHOD]RQDHVSRWREVHUYDUHOVHJHQW



)LJXUD±3HUILOJHRItVLF;HUWDDPEHOVYDORUVGHUHVLVWLYLWDWVGHOVXEVROHQHOWUDPDQDOLW]DW
(VFDODJUjILFD 


(VSRWREVHUYDUFRPHOVYDORUVGHUHVLVWLYLWDWSUHVHQWHQYDORUVG¶XQVD:āPDPE

)LJXUD±3HUILOJHRItVLF;HUWDDPEHOVVRQGHMRVUHDOLW]DWVDOD]RQD (VFDODJUjILFD 



YDORUVPtQLPV:āPDODSDUWLQLFLDOLLQWHUPqGLDLDXQHVFRWHVG¶XQVPVQPL
PVQPUHVSHFWLYDPHQW(OVYDORUVPj[LPV !:āP DSDUHL[HQGHIRUPDORFDOHQWUH
HOVSXQWV±LDXQDFRWDG¶XQVDPVQP

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD









7RW L QR H[LVWLU VRQGHMRV D OD ]RQD DQDOLW]DGD HV SRGHQ UHDOLW]DU OHV UHVSHFWLYHV

1RPpVDOD]RQDGHSURMHFFLyGHOVRQGHLJ6HOYDORUHOHYDWGHUHVLVWLYLWDWLQGLFDULDOD

SURMHFFLRQVSHUWDOGHSRGHUREVHUYDUVLKLKDDOJXQWLSXVGHFRUUHODFLy

SUHVqQFLDGHOPDVVtVURFyVWRWLTXHODVHYDSURJUHVVLYDGLVPLQXFLyHQSURIXQGLWDWQRKR



FRUURERUD(QDTXHVWFDVQRHVGHVFDUWDULDO¶H[LVWqQFLDG¶XQEORFDwOODWRFDYLWDWLDXQD
FRWDG¶XQVDPVQP

(OSHUILOJHRItVLFJOREDOGHOVGRVSHUILOVUHDOLW]DWVVHULDHOVHJHQW




)LJXUD±3HUILOJHRItVLF;HUWDDPEODSURMHFFLyGHOVRQGHMRVPpVSURSHUVUHDOLW]DWVDOD
]RQD (VFDODJUjILFD 


7HQLQWHQFRPSWHHOVPDWHULDOVSHUIRUDWVDOVRQGHMRV6L6GHO¶DFWXDOFDPSDQ\DLHO
HVSRGHQHVWLPDUHOVVHJHQWVPDWHULDOV

0DWHULDOUHVLVWLYLWDWV:āPĺQLYHOOVFRKHVLXV OOLPVDUJLORVRVDUJLOHVVRUUHQTXHV
RVLPLODU DPEXQJUDXPLWMjG¶KXPLWDW

0DWHULDOUHVLVWLYLWDWVD:āPĺQLYHOOVJUDQXODUV VRUUHVJUDYHV DPEQLYHOOV
PpVILQV OOLPV L OOLPV VRUUHQFV  (OVWUDPV GH PHQRUUHVLVWLYLWDWV¶LGHQWLILTXHQ DPE HOV


)LJXUD±3HUILOJHRItVLFJHQHUDOGHOD]RQD (VFDODJUjILFD 


/DFRQWLQXwWDWGHOVYDORUVGHUHVLVWLYLWDWpVHYLGHQWHQHOVGRVWUDPVWRWLTXHDXJPHQWDULD
HOSHUFHQWDWJHGHPDWHULDOGHJUDQXORPHWULDPpVILQDDOD]RQDGHOSHUILO;HUWD

7DOOJHROzJLFLJHRWqFQLFLQWHUSUHWDWLXGHODWUDoDGHOSURMHFWH

$PE OHV GDGHV DQDOLW]DGHV DQWHULRUPHQW HV SRW UHDOLW]DU XQ WDOO JHROzJLF L JHRWqFQLF
UHSUHVHQWDWLXGHOD]RQDG¶HVWXGLLLQGLFDQWODVHYDLQWHUVHFFLyDPEHOSURMHFWHGHILQLWLWDO
FRPHVSRWREVHUYDUHQODVHJHQWLPDWJH


QLYHOOVPpVILQVLDO¶LQUHYpV

0DWHULDOUHVLVWLYLWDWV!:āPĺPDWHULDOVJUROOHUV EORFVURFRVRVLVLPLODUV 

2EVHUYDFLRQV

(QDTXHVWFDVODFRUUHODFLyQRpVWDQWHYLGHQWFRPHOSHUILO;HUWDLSRGULDHVWDUOOLJDWD
O¶HVWUXFWXUD WHFWzQLFD H[LVWHQW FDEXVVDPHQW PROW HOHYDWV  L SRVWHULRUV UHEOLPHQWV D OD



)LJXUD±7DOOHVWUDWLJUjILFLQWHUSUHWDWLXGHOD]RQDDQDOLW]DGDLWUDoDGHOFDQDO )RQW
HODERUDFLySUzSLDHVFDODJUjILFD 

]RQDHQWUHOD]RQDDQDOLW]DGD FDPt LHOVVRQGHMRVUHDOLW]DWV









&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD









(QDTXHVWDILJXUDHVSRWREVHUYDUHOFDQYLHYLGHQWGHPDWHULDOVDOD]RQDGHOVRQGHLJ6

 &$5$&7(5,7=$&,Ï *(25(6,67(17 '(/ 7(55(1< )21$0(17$&,216 ,

DPEPDWHULDOVTXDWHUQDULVEjVLFDPHQWJUDQXODUVDOD]RQDLQLFLDOLPDVVtVURFyVDOD

$66(17$0(176

UHVWD$TXHVWFDQYLGH PDWHULDOVSRGULDHVWDUDVVRFLDWDO¶HQFDL[DPHQWGHOULX(EUHDO



PDVVtVURFyVHQDTXHVWD]RQD

/DFDUDFWHULW]DFLyJHRUHVLVWHQWGHOVXEVROGHWHUPLQDODSUHVVLyPj[LPDGHUHVLVWqQFLD



GH TXDOVHYRO WHUUHQ\ L HQIURQW OD VROāOLFLWXG G¶XQ HVIRUo H[WHUQ $TXHVW YDORU LQGLFD OD

7DPEpHVSRWREVHUYDUODFRUUHODFLyH[LVWHQWHQWUHHOVWUDPVPpVILVVXUDWVLFDUVWLILFDWV

Pj[LPDSUHVVLyDSOLFDEOHGLQVGHOFDPSHOjVWLFGHOVDVVHQWDPHQWVLDSDUWLUGHODTXDOOD

GHWHFWDWVDOVVRQGHMRV6L6LHOVSURFHVVRVFjUVWLFVVXSHUILFLDOVTXHV¶REVHUYHQDOD

SODVWLILFDFLyGHOWHUUHQ\SURYRFDULDDVVHQWDPHQWH[FHVVLXVSHUDO¶HVWUXFWXUDSURMHFWDGD

EDVHGHOFDQDODL[tFRPDOD]RQDLQWHUPqGLDGHOVDIORUDPHQWVVXSHUILFLDOV





)RQDPHQWDFLRQVLDVVHQWDPHQWV







/DSUHVVLyPj[LPDDGPLVVLEOHHQXQDIRQDPHQWDFLyTXHGDOLPLWDGDSHUGRVIDFWRUV









6HJXUHWDW HQIURQW O¶HQIRQVDPHQW SHU WUHQFDPHQW R SXQ[RQDPHQW GHO WHUUHQ\



IXQFLyGLUHFWDGHODUHVLVWqQFLDGHOVzODOWUHQFDPHQWSHUHVIRUoGHFLVDOODRWDOODQW









6HJXUHWDW HQIURQW DVVHQWDPHQWV GHO WHUUHQ\ TXH SRGHQ SHUMXGLFDU O¶HVWUXFWXUD



IXQFLyGLUHFWDGHODFRPSUHVVLELOLWDWGHOWHUUHQ\GHODSURIXQGLWDWGHOD]RQDRQHV



SUHYHX OD FjUUHJD L GH OHV FDUDFWHUtVWLTXHV HVWUXFWXUDOV HQIURQW DTXHVWV



DVVHQWDPHQWV







±7LSXVGHIRQDPHQWDFLySUHYLVWD







/DIRQDPHQWDFLySUHYLVWDSUHVHQWDUjOHVVHJHQWVFDUDFWHUtVWLTXHV






7LSXVIRQDPHQWDFLyOORVD
$PSODGDIRQDPHQWDFLyDP
/RQJLWXGIRQDPHQWDFLyPHQWRWDOHQWUDPVG¶XQVPDSUR[LPDGDPHQW
*UXL[IRQDPHQWDFLyDP
&jUUHJDSUHYLVWDGHWUHEDOO VHQVHPDMRUDU NJFP








&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD









&DSDFLWDWSRUWDQWGHOWHUUHQ\LDVVHQWDPHQWVHVWLPDWV

3HUDOHVGLIHUHQWVDPSODGHVSURSRVDGHVLWLSXVGHWHUUHQ\GHUHFRO]DPHQWOHVYDULDEOHV



JHRWqFQLTXHVDXWLOLW]DUVHUDQOHVVHJHQWV

(OVDVVHQWDPHQWVSUHYLVWRVHVWDUDQHQIXQFLyGHODGHWHUPLQDFLyGHODSUHVVLyPj[LPD



DGPLVVLEOH GHO WHUUHQ\ D FRWD GH VROHUD GH OHV FDUDFWHUtVWLTXHV JHRWqFQLTXHV GHOV

Ń)RQDPHQWDFLyVREUHHOQLYHOO$ ]RQD 

PDWHULDOVVLWXDWVDVRWDGHODFRWDGHVROHUDLGHOVDVVHQWDPHQWVPj[LPVDGPLVVLEOHVSHU



DFDGDVFXQDGHOHVWLSRORJLHVGHODIRQDPHQWDFLy

ŵƉůĂĚĂůůŽƐĂ WƌĞƐƐŝſƚƌĞďĂůů ƐƐĞŶƚĂŵĞŶƚƐƚŽƚĂůƐΎ


7HQLQWHQFRPSWHHOVGLIHUHQWVPDWHULDOVSUHYLVWRVDOD]RQDGHVROHUDGHODIRQDPHQWDFLy
LOHVGLIHUHQWVFDUDFWHUtVWLTXHVJHRWqFQLTXHVH[LVWHQWVV¶KDQGHOLPLWDWWUHV]RQHVLWDOFRP

;ŵͿ

;ŬŐͬĐŵϮͿ

;ŵŵͿ

ϭϮ͘ϱ

Ϭ͘ϳϱ

ϱ͘ϲ

ϭ͘Ϭ

ϳ͘ϱ

Ϭ͘ϳϱ

ϱ͘ϴ

ϭ͘Ϭ

ϳ͘ϳ

Ϭ͘ϳϱ

ϱ͘ϵ

ϭ͘Ϭ

ϳ͘ϵ

Ϭ͘ϳϱ

ϲ͘Ϭ

ϭ͘Ϭ

ϴ͘Ϭ

HVSRWREVHUYDUDODVHJHQWILJXUD

ϭϱ͘ϱ

ϭϵ͘ϱ

Ϯϭ͘ϱ
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)LJXUD±'HOLPLWDFLyHVWLPDGDGHOHV]RQHVDPEGLIHUHQWVPDWHULDOVGHUHFRO]DPHQWGHOD

7DXOD(VWLPDFLyGHOVYDORUVGHSUHVVLyPj[LPDDGPLVVLEOHSHUDGLIHUHQWVDPSODGHVGHOD

IRQDPHQWDFLyLGHOD]RQDGHO¶DYDQWFDQDO )RQWHODERUDFLySUzSLD 


2EVHUYDFLRQV

(OOtPLWGHFDGDVFXQDGHOHV]RQHVpVHVWLPDWLXLVHJRQVOHVGDGHVGHOVGLIHUHQWVDVVDMRV
UHDOLW]DWVDOD]RQD










IRQDPHQWDFLyDOD]RQD
















&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD









(OVYDORUVGHOFRHILFLHQWGHEDODVWHVSRGHQHVWLPDUWDOFRP

(OVYDORUVGHOFRHILFLHQWGHEDODVWHVSRGHQHVWLPDUWDOFRP




ŵƉůĂĚĂůůŽƐĂ

ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĚĞďĂůĂƐƚ

ŵƉůĂĚĂůůŽƐĂ

ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĚĞďĂůĂƐƚ

;ŵͿ

;ŬŐͬĐŵϯͿ

;ŵͿ

;ŬŐͬĐŵϯͿ

ϭϮ͘ϱ

ϱ͘ϲ

ϭϮ͘ϱ

ϮϬ͘ϯ

ϭϱ͘ϱ

ϱ͘ϴ

ϭϱ͘ϱ

ϭϳ͘Ϯ

ϭϵ͘ϱ

ϱ͘ϵ

ϭϵ͘ϱ

ϭϰ͘ϱ

Ϯϭ͘ϱ

ϲ͘Ϭ

Ϯϭ͘ϱ

ϭϯ͘ϱ





7DXOD(VWLPDFLyGHOVYDORUVGHOFRHILFLHQWGHEDODVWYHUWLFDOSHUDGLIHUHQWVDPSODGHVGHOD

7DXOD(VWLPDFLyGHOVYDORUVGHOFRHILFLHQWGHEDODVWYHUWLFDOSHUDGLIHUHQWVDPSODGHVGHOD

IRQDPHQWDFLyDOD]RQD

IRQDPHQWDFLyDOD]RQD





Ń)RQDPHQWDFLyVREUHHOQLYHOO% ]RQD 

Ń)RQDPHQWDFLyVREUHHOQLYHOO% ]RQD 




Ύ
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;ŵͿ

;ŬŐͬĐŵϮͿ

;ŵŵͿ

;ŵͿ

;ŬŐͬĐŵϮͿ

;ŵŵͿ

ϭϮ͘ϱ

Ϭ͘ϳϱ

Ϭ͘Ϭϲ

ϭϮ͘ϱ

Ϭ͘ϳϱ

Ϭ͘Ϭϳ

ϭ͘Ϭ

Ϭ͘Ϭϴ

ϭ͘Ϭ

Ϭ͘Ϭϵ

Ϭ͘ϳϱ

Ϭ͘Ϭϳ

Ϭ͘ϳϱ

Ϭ͘Ϭϵ

ϭ͘Ϭ

Ϭ͘ϭϬ

ϭ͘Ϭ

Ϭ͘ϭϮ

Ϭ͘ϳϱ

Ϭ͘Ϭϵ

Ϭ͘ϳϱ

Ϭ͘ϭϭ

ϭ͘Ϭ

Ϭ͘ϭϮ

ϭ͘Ϭ

Ϭ͘ϭϱ

Ϭ͘ϳϱ

Ϭ͘ϭϬ

Ϭ͘ϳϱ

Ϭ͘ϭϮ

ϭ͘Ϭ

Ϭ͘ϭϰ

ϭ͘Ϭ

Ϭ͘ϭϲ

ϭϱ͘ϱ

ϭϵ͘ϱ

Ϯϭ͘ϱ



ϭϱ͘ϱ

ϭϵ͘ϱ

Ϯϭ͘ϱ
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7DXOD(VWLPDFLyGHOVYDORUVGHSUHVVLyPj[LPDDGPLVVLEOHSHUDGLIHUHQWVDPSODGHVGHOD

7DXOD(VWLPDFLyGHOVYDORUVGHSUHVVLyPj[LPDDGPLVVLEOHSHUDGLIHUHQWVDPSODGHVGHOD

IRQDPHQWDFLyDOD]RQD

IRQDPHQWDFLyDOD]RQD



&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD









(OVYDORUVGHOFRHILFLHQWGHEDODVWHVSRGHQHVWLPDUWDOFRP

3HU D HOHPHQWV DPE ORQJLWXGV /   P OD GLVWRUVLy DQJXODU VHUj VXSHULRU DO OtPLW GH



VHJXUHWDWHQIURQWGHODILVVXUDFLyLHVWDEOHUWHQ 5RGULJXH]2UWL] 
ŵƉůĂĚĂůůŽƐĂ

ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĚĞďĂůĂƐƚ

;ŵͿ

;ŬŐͬĐŵϯͿ

ϭϮ͘ϱ

ϭϯ͘ϲ

ϭϱ͘ϱ

ϭϭ͘ϱ

ϭϵ͘ϱ

ϵ͘ϳ

Ϯϭ͘ϱ

ϵ͘Ϭ



(OVYDORUVOtPLWVHVWDEOHUWVDO&7(6(&YLJHQWVyQHOVVHJHQWV



7DXOD(VWLPDFLyGHOVYDORUVGHOFRHILFLHQWGHEDODVWYHUWLFDOSHUDGLIHUHQWVDPSODGHVGHOD
IRQDPHQWDFLyDOD]RQD


$VVHQWDPHQWVGLIHUHQFLDOVLGLVWRUVLRQVDQJXODUV



7HQLQW HQ FRPSWH OHV GLIHUHQWV FDUDFWHUtVWLTXHV JHRWqFQLTXHV GHOV QLYHOOV $ L % GH



UHFRO]DPHQW D OD LQWHUIDVH HQWUH OD ]RQD  L OD ]RQD  HV SUHYHXHQ DVVHQWDPHQWV

7DXOD9DORUVOtPLWVGHGLVWRUVLyDQJXODUSHUDGLIHUHQWVWLSXVG¶HVWUXFWXUHV )RQW&7(6(& 

GLIHUHQFLDOVLGLVWRUVLRQVDQJXODUV

(Q IXQFLy GH OHV GLPHQVLRQV GH OD IRQDPHQWDFLy L FjUUHJXHV SUHYLVWHV DQDOLW]DGHV
DQWHULRUPHQWHVSRGHQHVWLPDUHOVVHJHQWVYDORUV

$VVHQWDPHQWVSUHYLVWRVQLYHOO$DFP
$VVHQWDPHQWVSUHYLVWRVQLYHOO%DFP

$VVHQWDPHQWVGLIHUHQFLDOVHVWLPDWVDFP

(VWLPDQW XQD ORQJLWXG HQWUH HOV GLIHUHQWV HOHPHQWV FRQVWUXFWLXV G¶XQV  PO HV SRW
DYDOXDUODGLVWRUVLyDQJXODUWDOFRP

'LVWRUVLyDQJXODUHVWLPDGD / P DFP

$TXHVWVYDORUVHVWDULHQSHUVRWDGHOVOtPLWVGHVHJXUHWDWHQIURQWSRVVLEOHVSDWRORJLHV




2EVHUYDFLRQV

7HQLQWHQFRPSWHHOVDVVHQWDPHQWVGLIHUHQFLDOVLGLVWRUVLRQVDQJXODUVSUHYLVWHVDOD]RQD
GHFRQWDFWHGHOVQLYHOOV$L%HVUHFRPDQDULDUHDOLW]DUFRQQH[LRQVIOH[LEOHV WLSXVMXQWHV
GHGLODWDFLyRVLPLODUV HQWUHOHVVHFFLRQVDIHFWDGHV

$TXHVWHVFRQQH[LRQVHYLWDULHQODSUHVqQFLDGHSDWRORJLHVHQDTXHVWD]RQD











&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD








(Q DTXHVWV FDVRV O¶H[LVWqQFLD GH OD OjPLQD G¶DLJXD D OD ]RQD HVWXGLDGD LQGLFD TXH
TXDOVHYROHOHPHQWVXEPHUJLWSUHVHQWDUjXQFDPSWHQVLRQDOWDOFRP

V  VX

RQV WHQVLyHIHFWLYDVWHQVLyYHUWLFDOXSUHVVLyGHO¶DLJXD


7HQLQW HQ FRPSWH HOV YDORUV Pj[LPV GH OD OjPLQD G¶DLJXD DYDOXDWV DQWHULRUPHQW HV
SRGHQFDOFXODUHOVVHJHQWVYDORUV




^ŽŶĚĞŝŐ
^Ͳϭ
^ͲϮ
^Ͳϯ

)LJXUD±8ELFDFLyGHOD]RQDGHFRQWDFWHHQWUHHOVQLYHOOV$L%DOD]RQDGHODIRQDPHQWDFLy
SUHYLVWD )RWRVGHO¶DXWRUDEULO 



Ƶ;ŬŐͬĐŵϮͿ
ϭ͘ϭϳ
Ϯ͘ϵϭ
ϯ͘ϳϳ

V Ζ;ŬŐͬĐŵϮͿ
ϭϰ͘ϰϯ
ϭϯ͘ϬϮ
ϭϮ͘ϭϲ



7DXOD(VWLPDFLyGHOVYDORUVGHODWHQVLyHIHFWLYDPj[LPDDODVROHUDGHODIRQDPHQWDFLy

(VWLPDFLyGHODSUHVVLyKLGURVWjWLFDLWHQVLyHIHFWLYDDODEDVHGHO¶HVWUXFWXUD



/¶H[LVWqQFLD G¶XQD OjPLQD G¶DLJXD D OD EDVH GH O¶HVWUXFWXUD SURMHFWDGD LQGLFD TXH
TXDOVHYROHOHPHQWVXEPHUJLWSUHVHQWDUjXQDSUHVVLyKLGURVWjWLFDDPEXQYDORUWDOFRP

$TXHVWV YDORUV V¶KDXUDQ GH WHQLU D OHV ]RQHV DIHFWDGHV SHU OD OjPLQD G¶DLJXD L
SUHVHQWDUDQYDORUVYDULDEOHVHQHOWHPSV






X + P ā7P




RQ+ P DOoDGDGHODOjPLQDG¶DLJXD







3HUWDQWDODEDVHGHODIRQDPHQWDFLyH[LVWLUDQSUHVVLRQVKLGURVWjWLTXHVHQIXQFLyGHO



YDORUGHODFRWDGHOQLYHOOHVWjWLFLTXHWDOFRPV¶KDGHILQLWDO¶DSDUWDWSUHVHQWDUDQ



IOXFWXDFLRQVHQIXQFLyGHODOjPLQDG¶DLJXDGHOSURSLFDQDO







/HVSUHVVLRQVKLGURVWjWLTXHVPj[LPHVHVWLPDGHVVHUDQOHVVHJHQWV







^ŽŶĚĞŝŐ
^Ͳϭ
^ͲϮ
^Ͳϯ



V ;ŬŐͬĐŵϮͿ
ϭϱ͘ϲ
ϭϱ͘ϵϮϱ
ϭϱ͘ϵϮϱ

ŽƚĂƐŽůĞƌĂ
;ŵƐŶŵͿ
ϲ͘ϱ
ϲ͘ϱ
ϲ͘ϱ

ŽƚĂŶŝǀĞůů
ĞƐƚăƚŝĐ;ŵͿ
ϳ͘ϲϳ
ϵ͘ϰϭ
ϭϬ͘Ϯϳ

ŽůƵŵŶĂĂŝŐƵĂ
;ŵͿ
ϭ͘ϭϳ
Ϯ͘ϵϭ
ϯ͘ϳϳ

WƌĞƐƐŝſ
ŚŝĚƌŽƐƚăƚŝĐĂĞƐƚ
;ŬŐͬĐŵϮͿ
Ϭ͘ϭϮ
Ϭ͘Ϯϵ
Ϭ͘ϯϴ












7DXOD(VWLPDFLyGHODSUHVVLyKLGURVWjWLFDPj[LPDDODVROHUDGHODIRQDPHQWDFLy




&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD









3URIXQGLWDWGHOEXOEGHWHQVLRQV

$ OD VHJHQW LPDWJH V¶LQWHUSUHWD OD GLVWULEXFLy GHO EXOE GH WHQVLRQVVRWD OD VROHUD D OD



]RQDLQLFLDOGHOSURMHFWHLRQHVUHFRO]DGLUHFWDPHQWVREUHHOQLYHOO$

/DSUHVVLyWUDQVPHVDVREUHHOWHUUHQ\HVWUDQVPHWHQSURIXQGLWDWPLWMDQoDQWHOEXOEGH



WHQVLRQVLILQVDXQDSURIXQGLWDWGHO¶RUGUHGHDFRSVO¶DPSODGDGHODIRQDPHQWDFLy
SUHYLVWDGLVPLQXLQWHOSHUFHQWDWJHGHODFjUUHJDILQVDXQDODPj[LPDSURIXQGLWDW

/DSURIXQGLWDWGHOEXOEGHWHQVLRQVDPEODVHJHQWJUjILFD



)LJXUD±([HPSOHGHODGLVWULEXFLyGHOEXOEGHWHQVLRQVVRWDODVROHUDGHO¶HVWUXFWXUDSUHYLVWD
DOD]RQDLQLFLDOLILQVDOQLYHOO% 6RIWZDUH/RDGFDSGH*HRVWUX 


(QDTXHVWDGLVWULEXFLyHVSRWREVHUYDUODGLVPLQXFLySURJUHVVLYDGHODWHQVLyHIHFWLYD


)LJXUD±(YROXFLyGHODGLVWULEXFLyGHOEXOEGHWHQVLRQVVRWDODVROHUDGHO¶HVWUXFWXUDSUHYLVWDL
SHUDGLIHUHQWVDPSODGHV )RQWHODERUDFLySUzSLD 

FDSDO¶LQWHULRUGHOVXEVROLILQVDO¶DUULEDGDDOPDVVtVURFyVRQSUHVHQWDYDORUVG¶XQV
DNJFPDDNJFPSHUDOHVGLIHUHQWVDPSODGHVGHODIRQDPHQWDFLy

/HV VHFFLRQV UHFRO]DGHV GLUHFWDPHQW VREUH HO PDVVtV URFyV OD GLVWULEXFLy GHO EXOE GH
WHQVLRQVVHUjDQjORJDDO¶DQWHULRU





3HUDPSODGHVGHPHOEXOEGHWHQVLRQVHVGHVHQYROXSDILQVDXQDSURIXQGLWDWG¶XQV

$JUHVVLYLWDWGHOVzO

 P PHQWUH TXH SHU D DPSODGHV GH  P OD SURIXQGLWDW DUULED ILQV DOV  P



DSUR[LPDGDPHQW

3HUFRQqL[HUODSRVVLEOHDJUHVVLYLWDWGHOWHUUHQ\GHFRWDGHVROHUDDOIRUPLJyHVFDOFXOD



HOFRQWLQJXWHQVXOIDWVH[LVWHQWVDPEHOVVHJHQWVUHVXOWDWV







EŝǀĞůůĂŶĂůŝƚǌĂƚ ŽŶƚŝŶŐƵƚĂŵďƐƵůĨĂƚƐƐŽůƵďůĞƐĞƐƚ͘







Ϭ͘ϬϭϭĂϬ͘ϬϭϮй




7DXOD(VWLPDFLyGHOVYDORUVGHFRQWLQJXWGHVXOIDWVVROXEOHVDFRWDGHVROHUDGHOD



IRQDPHQWDFLy







6HJRQVDTXHVWFRQWLQJXWHOVQLYHOOVDQDOLW]DWVSUHVHQWDUDQXQDDJUHVVLYLWDWQXOāODHQIURQW



GHOIRUPLJyLVHJRQVODWDXOD'GHO&7(6(&YLJHQW

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD









2EVHUYDFLRQV

(VWDELOLWDWGHWDOXVVRV





(OVYDORUVDYDOXDWDO¶HVWXGLJHRWqFQLFGHUHIHUqQFLDDOD]RQDGHOVRQGHLJ6 HQWUHHOV

(OJUDXG¶HVWDELOLWDWGHOVWDOXVVRVVHUjYDULDEOHHQIXQFLyGHOVPDWHULDOVWUDYHVVDWV

DFWXDOVVRQGHMRV6L6 SUHVHQWDYHQYDORUVG¶XQV





(VWDELOLWDWGHWDOXVVRVDOQLYHOO$

([SDQVLYLWDWLLQIODPHQW





(OVWDOXVVRVUHVXOWDQWVG¶DTXHVWPDWHULDOSUHVHQWDUDQXQJUDXG¶HVWDELOLWDWPLWMjGRQDGHV

(O FDQYL GH YROXP R H[SDQVLYLWDW HV GRQD HQ PDWHULDOV DUJLORVRV G¶DOWD SODVWLFLWDW

OHV FDUDFWHUtVWLTXHV JHRWqFQLTXHV GHWHFWDGHV L SHU WDQW HV UHFRPDQDULD UHDOLW]DU VL

VXVFHSWLEOHVDOVFDQYLVG¶KXPLWDWGHOVzO

V¶HVFDX REUHV GH FRQWHQFLy SHU WDO G¶HYLWDU LQHVWDELOLWDWV ORFDOV L JHQHUDOV HQ DTXHVW



QLYHOO HV UHFRPDQDULD HYLWDU GHL[DU REHUWV HOV WDOXVVRV GXUDQW SHUtRGHV GH WHPSV HOV

3HUDOQLYHOOGHIRQDPHQWDFLySUHYLVWHVSUHYHXHQHOVVHJHQWVJUDXVG¶H[SDQVLYLWDWLR

TXDOV DIDYRUHL[LQ OD GLVPLQXFLy GHO JUDX G¶KXPLWDW L TXH IDULD GLVPLQXLU WDPEp OHV

LQIODPHQW

FDUDFWHUtVWLTXHVJHRWqFQLTXHVDYDOXDGHV







EŝǀĞůů

'ƌĂƵĞǆƉĂŶƐŝǀŝƚĂƚŝŝŶĨůĂŵĞŶƚƉƌĞǀŝƐƚ

WƌĞƐƐŝſŝŶĨůĂŵĞŶƚĞƐƚ͘;ŬŐͬĐŵϮͿ

$PE HOV YDORUV JHRWqFQLFV PpV LPSRUWDQWV HV SRW GHILQLU O¶DOoDGD FUtWLFD VHQVH



EƵůĂŵŽůƚďĂŝǆ

EƵůͼůĂĂфϬ͘Ϯϱ

VRVWHQLPHQW )6  PLWMDQoDQWHOPqWRGHGH7D\ORUHOTXDOSHUPHWREWHQLUDTXHVWYDORU



ͲͲΎ

ͲͲΎ

SHUDXQWUHQFDPHQWFLUFXODUTXHSDVVDSHOSHXGHOSURSLWDO~VLDPEHOVHJHQWHVTXHPD

QRDSOLFDGRQDWTXHHVWUDFWDG¶XQPDVVtVURFyV 




7DXOD(VWLPDFLyGHOJUDXG¶H[SDQVLYLWDWLLQIODPHQWGHOVPDWHULDOVGHFRWDGHVROHUDGHOD
IRQDPHQWDFLy



([FDYDFLRQVULSDELOLWDWLHVWDELOLWDWGHWDOXVVRV



5LSDELOLWDW


)LJXUD±(VTXHPDJHQHUDOSHUDOFjOFXOGHO¶DOoDGDFUtWLFDPLWMDQoDQWHOPqWRGHGH7D\ORU


(OJUDXGHULSDELOLWDWYDULDUjHQIXQFLyGHOVPDWHULDOVWUDYHVVDWV

1LYHOOH[FDYDEOHPLWMDQoDQWPDTXLQDULDGHSRWqQFLDPLWMDQDRHVWjQGDUG

1LYHOO$H[FDYDEOHPLWMDQoDQWPDTXLQDULDGHSRWqQFLDPLWMDQDRHVWjQGDUG

1LYHOO%H[FDYDEOHPLWMDQoDQWPDTXLQDULDGHSRWqQFLDPROWHOHYDGDDPE~VGHPDUWHOO
QHXPjWLFRSLFDGRU(OUHQGLPHQWGHODPDTXLQDULDDXJPHQWDUjHQHOVWUDPVPpVDOWHUDWV
LDPEFDUVWLILFDFLy


6RIWZDUH7D\ORUGH*HRVWUX 











&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD









7HQLQWHQFRPSWHHOVYDORUVJHRWqFQLTXHVGHILQLGHVDQWHULRUPHQWHOVYDORUVGHO¶DOoDGD
FUtWLFDSHUDGLIHUHQWVLQFOLQDFLRQVSUHVHQWHQHOVVHJHQWVYDORUV

ŶŐůĞƚĂůƷƐ;ǑͿ

ůĕĂĚĂĐƌşƚŝĐĂ;ŵͿ

ϵϬ

Ϯ͘ϴ

ϲϬ

ϱ͘ϳ

ϰϱ

ϴ͘Ϯ


7DXOD(VWLPDFLyGHO¶DOoDGDFUtWLFDG¶XQWDO~VVHQVHVRVWHQLPHQWPLWMDQoDQWHOPqWRGHGH
7D\ORU 6RIWZDUH7D\ORUGH*HRVWUX 




2EVHUYDFLRQV

/¶DOoDGDFUtWLFDDYDOXDGDHVWjHQIXQFLyGHOSHUFHQWDWJHGHPDWULXREVHUYDWDOVRQGHLJL
XQDXJPHQWRGLVPLQXFLyG¶DTXHVWSHUFHQWDWJHIDULDYDULDUDTXHVWVYDORUV

/HVHVWUXFWXUHVGHFRQWHQFLyKDXUDQG¶HVWDUGLPHQVLRQDGHVWHQLQWHQFRPSWHO¶HPSHQWD
DFWLYDGHOWHUUHQ\O¶HPSHQWDKLGUjXOLFDGHO¶DLJXD QLYHOOHVWjWLFLGLQjPLF DL[tFRPOHV
VREUHFjUUHJXHVHVWjWLTXHVSURYLQHQWVGHOYLDOH[LVWHQW

(VWDELOLWDWGHWDOXVVRVDOQLYHOO%

3HUDQDOLW]DUO¶HVWDELOLWDWGHOVWDOXVVRVUHVXOWDQWVGHO¶H[FDYDFLySUHYLVWDDOD]RQDGHO
FDPt G¶DFFpV V¶DQDOLW]HQ HOV GLIHUHQWV SODQV GH GLVFRQWLQXwWDWV HQIURQW OD GLUHFFLy GHOV
WDOXVVRVSUHYLVWD

/DSURMHFFLyHVWHUHRJUjILFDGHOHVGLIHUHQWVIDPtOLHVGHOPDVVtVURFyVpVODVHJHQW





)LJXUD±3URMHFFLyHVWHUHRJUjILFDGHOHVGLIHUHQWVIDPtOLHVGHGLVFRQWLQXwWDWVGHOPDVVtVURFyV
6RIWZDUH6WHUHRQHW 


(Q DTXHVWD SURMHFFLy HV SRGHQ GLIHUHQFLDU OHV WUHV IDPtOLHV GH GLVFRQWLQXwWDWV
REVHUYDGHV

)DPtOLD  FRORU YHUPHOO  FDEXVVDPHQWV IRUWV FDS DO VXG HVW L FRLQFLGHQW DPE
O¶HVWUDWLJUDILDORFDO
)DPtOLD FRORUPDUUy FDEXVVDPHQWVPROWYDULDEOHVFDSDO¶HVWLDVVRFLDWDGLjFODVLV
)DPtOLD FRORUYHUG FDEXVVDPHQWVIRUWVDYHUWLFDOVFDSDOQRUGLQRUGHVWLDVVRFLDWD
GLjFODVLV

/DLQWHUVHFFLyG¶DTXHVWHVWUHVIDPtOLHVSRWJHQHUDUWUHQFDPHQWVSODQDUVLHQFXQ\DHQ
WDOXVVRVFRLQFLGHQWVDPEOHVGLUHFFLRQVGHFDGDVFXQGHOVSODQV

7HQLQW HQ FRPSWH OD WUDoD SUHYLVWD GHO FDPt G¶DFFpV HV SRGHQ HVWLPDU HOV SODQV
UHSUHVHQWDWLXVDOVWDOXVVRVDH[HFXWDUHOVTXDOVSUHVHQWDULHQHOVVHJHQWVYDORUV

ŽŶĂ

ŝƌĞĐĐŝſŝĐĂďƵƐƐĂŵĞŶƚ



dƌĂŵϭ

Ϭϲϱͬϳϱ



dƌĂŵϮ

ϬϰϬͬϳϱ









7DXOD(VWLPDFLyGHOVYDORUVGHOVSODQVUHSUHVHQWDWLXVGHOVWDOXVVRVDH[HFXWDUDOPDVVtV



URFyVLHQSDUWGHOFDPtG¶DFFpVSUHYLVW

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD









(OVWUDPVDIHFWDWVSHUDTXHVWVWDOXVVRVHVSRGHQREVHUYDUHQODVHJHQWILJXUD

$PEDTXHVWDUHSUHVHQWDFLyHVSRGHQDYDOXDUOHVVHJHQWVLQHVWDELOLWDWV




dŝƉƵƐŝŶĞƐƚĂďŝůŝƚĂƚ

&ĂŵşůŝĞƐĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŢƚĂƚƐ

dƌĞŶĐĂŵĞŶƚƉůĂŶĂƌ

dĂůƵƐƐŽƐĐĂŵşĂĐĐĠƐŝĨĂŵşůŝĂϮ
dĂůƵƐƐŽƐĐĂŵşĂĐĐĠƐŝĨĂŵşůŝĂϯ

dƌĞŶĐĂŵĞŶƚĞŶĐƵŶǇĂ

dĂůƵƐƐŽƐĐĂŵşĂĐĐĠƐŝŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝſĨĂŵşůŝĂϭͲϯ
dĂůƵƐƐŽƐĐĂŵşĂĐĐĠƐŝŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝſĨĂŵşůŝĂϭͲϮŝϮͲϯ

sŝŶĐůĂŵĞŶƚ;͚ƉĂŶĚĞŽ͛Ϳ

dĂůƵƐƐŽƐĐĂŵşĂĐĐĠƐŝĨĂŵşůŝĂϮ


7DXOD(VWLPDFLyGHOVWLSXVG¶LQHVWDELOLWDWSRWHQFLDOHQWUHHOVWDOXVVRVSUHYLVWRVLOHV
GLIHUHQWVGLVFRQWLQXwWDWVH[LVWHQWVDOPDVVtVURFyV



)LJXUD±8ELFDFLyGHOVWUDPVDPESUHYLVLyG¶H[HFXFLyGHWDOXVVRVDOPDVVtVURFyVLDODWUDoD
GHOFDPtG¶DFFpV )RQWGRFXPHQWVGHOSURMHFWH 


(OWLSXVG¶LQHVWDELOLWDWPpVHYLGHQWV¶LGHQWLILFDULDDPEXQWUHQFDPHQWSODQDUHQWUHXQDGH
OHVGLVFRQWLQXwWDWVGHODIDPtOLDLHOSODGHOVWDOXVVRVSUHYLVWRV$TXHVWWUHQFDPHQWHV
SURGXLULDDIDYRUGHOWDO~VDUHDOLW]DULHOVEORFVJHQHUDWVSUHVHQWDULHQXQYROXP!P L



DWHQHQW D O¶HVSDLDW REVHUYDW HQ DTXHVWHV GLVFRQWLQXwWDWV $L[t PDWHL[ OD UHVLVWqQFLD DO

/DUHSUHVHQWDFLyGHOHVGLIHUHQWVIDPtOLHVGHGLVFRQWLQXwWDWVDPEHOVWDOXVVRVSUHYLVWRV

OOLVFDPHQWHVWDUjHQIXQFLyGHO¶REHUWXUDLUHRPSOLPHQWH[LVWHQW

pVODVHJHQW





(Q IXQFLy GH O¶DOoDGD GHOV WDOXVVRV D UHDOLW]DU HV SRW DYDOXDU HO IDFWRU GH VHJXUHWDW
G¶DTXHVWULVFLDPEHOVVHJHQWVYDORUV

ůĕĂĚĂƚĂůƷƐ;ŵͿ

&ĂĐƚŽƌƐĞŐƵƌĞƚĂƚ
^ĞŶƐĞƌĞŽŵƉůŝŵĞŶƚ

ŵďƌĞŽŵƉůŝŵĞŶƚ

ϯ

Ϭ͘Ϯϱ

Ϭ͘ϱϴ

ϱ

Ϭ͘Ϯϱ

Ϭ͘ϰϱ

ϳ

Ϭ͘Ϯϱ

Ϭ͘ϰϬ

ϭϬ

Ϭ͘Ϯϱ

Ϭ͘ϯϱ


7DXOD(VWLPDFLyGHOIDFWRUGHVHJXUHWDWHQIURQWXQWUHQFDPHQWSODQDUDOVWDOXVVRV



SUHYLVWRV

)LJXUD±3URMHFFLyHVWHUHRJUjILFDGHOHVGLIHUHQWVIDPtOLHVGHGLVFRQWLQXwWDWVGHOPDVVtVURFyV
LGHOVSODQVGHOVWDOXVVRVSUHYLVWRV OtQLHVYHUPHOOHVGLVFRQWtQXHV  6RIWZDUH6WHUHRQHW 



















&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD









(OIDFWRUGHVHJXUHWDWV¶KDDYDOXDWDYDOXDQWO¶DOoDGDLLQFOLQDFLyGHOWDO~VODLQFOLQDFLyGH
ODMXQWDHOSHVHVSHFtILFGHODURFDODFRKHVLyGHODMXQWD HQDTXHVWFDVQXOāODRDPE
DUJLODWRYD LO¶DQJOHGHIUHJDPHQWGHODMXQWDLVHJXLQWHOVHJHQWHVTXHPD









)LJXUD±,GHQWLILFDFLyG¶DOJXQHVGHOHVIDPtOLHVGHGLVFRQWLQXwWDWVH[LVWHQWVDOD]RQDGHOD

)LJXUD±(VTXHPDSHUDO¶DYDOXDFLyGHOIDFWRUGHVHJXUHWDWHQIURQWWUHQFDPHQWSODQDU

WUDoDGHOFDPtLDPESRWHQFLDOVOOLVFDPHQWVLWUHQFDPHQWVHQFXQ\D

6RIWZDUH*HRVWUX 

)RWRGHO¶DXWRUDEULOGH 





(OVWUHQFDPHQWVSHUFXQ\DSURFHGHQWVGHODLQWHUVHFFLyGHOVWDOXVVRVDPEODXQLyGHOHV
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IDPtOLHVLSUHVHQWHQXQ)6LGRQDWTXHHOFDEXVVDPHQWUHVXOWDQWpVLQIHULRUDOGHOV



WDOXVVRVSUHYLVWRV

/HVHVWUXFWXUHVGHFRQWHQFLyKDXUDQG¶HVWDUGLPHQVLRQDGHVWHQLQWHQFRPSWHO¶HPSHQWD



DFWLYDGHOPDVVtVLO¶HPSHQWDKLGUjXOLFDGHO¶DLJXD QLYHOOHVWjWLFLGLQjPLF DODEDVH

7HQLQWHQFRPSWHHOIDFWRUGHVHJXUHWDWDYDOXDWFDOGULDSUHYHXUHREUHVGHUHIRUoSHUWDO



G¶HYLWDUHOVOOLVFDPHQWVRWUHQFDPHQWVHQFXQ\DGHOD]RQDGHOVWDOXVVRVSUHYLVWRV







$TXHVWHVREUHVSRGULHQVHUHQIRUPDG¶DQFRUDWJHVRVLPLODUVLGHIRUPDDFWLYDRSDVVLYD























































&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD









5,6&26*(2/Ñ*,&6

5LVFG¶LQXQGDELOLWDW





5LVFVtVPLF

/D]RQDDQDOLW]DGDHVWUREDDIHFWDGDGLQVGHODGHQRPLQDGD=RQD,QXQGDEOHVHJRQVOD



&RQIHGHUDFLy+LGURJUjILFDGHO¶(EUHLDIHFWDGDSHUDOVSHUtRGHVGHUHWRUQGH

$SDUWLUGHODQRUPD1&63HVSURSRUFLRQHQHOVFULWHULVTXHV¶KDQGHVHJXLUGLQVGHO

LDQ\VDL[tFRPIRUPDUSDUWGHOD]RQDGHIOX[SUHIHUHQWWDOFRPHVSRWREVHUYDUD

WHUULWRULHVSDQ\ROSHUWDOGHFRQVLGHUDUO¶DFFLyVtVPLFDHQHOVSURMHFWHVGHODFRQVWUXFFLy

OHVVHJHQWVLPDWJHV

UHIRUPDLFRQVHUYDFLyGHOHVHGLILFDFLRQVLREUHVDOHVTXHVLJXLQDSOLFDEOHV




/¶DFFHOHUDFLyVtVPLFD DE LHOFRHILFLHQWGHFRQWULEXFLy N SHOPXQLFLSLGH;HUWDVHJRQV
OD1RUPDGH&RQVWUXFFLy6LVPRUUHVLVWHQW1&63VyQHOVVHJHQWV

ĐĐĞůĞƌĂĐŝſƐşƐŵŝĐĂďăƐŝĐĂ;ĂďͿ ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĚĞŽŶƚƌŝďƵĐŝſ;ŬͿ
Ϭ͘ϬϰŐ



ϭ͘Ϭ




)LJXUD,PDWJHVGHOHVFDSHVSHUDLDQ\V URLJLJURFUHVSHFWLYDPHQW LGHIOX[
7DXOD9DORUVG¶DFFHOHUDFLyVtVPLFDEjVLFDLFRHILFLHQWGHFRQWULEXFLyGHOD]RQD

SUHIHUHQW GUHWD VHJRQVODPRGHOLW]DFLyGHOD]RQD

)RQW1&63 

)RQWKWWSLEHUFKHEURHV6LW(EURVLWHEURDVS[ 





(OVYDORUVGHOFRHILFLHQW&GHOWHUUHQ\SHOQLYHOOGHWHFWDWHQHOVDVVDMRVpVHOVVHJHQW

EŝǀĞůů dŝƉƵƐĚĞƚĞƌƌĞŶǇ ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĚĞůƚĞƌƌĞŶǇ;Ϳ
Ϭ

///Ͳ/s

ϭ͘ϲĂϮ͘Ϭ



//Ͳ///

ϭ͘ϯĂϭ͘ϲ



/Ͳ//

ϭ͘ϬĂϭ͘ϯ






7DXOD9DORUVGHOFRHILFLHQWGHOWHUUHQ\GHOVGLIHUHQWVQLYHOOVDQDOLW]DWV

)LJXUD&DSDGHOVFDODWVSHUDGLIHUHQWVSHUtRGHVGHUHWRUQVHJRQVODPRGHOLW]DFLyGHOD

)RQW1&63 

]RQD )RQWKWWSLEHUFKHEURHV6LW(EURVLWHEURDVS[ 





















&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD









6HJRQVDTXHVWDPRGHOLW]DFLyHVSUHYHXHQFDODWVGHILQVDPDOD]RQDG¶HVWXGLL

 (67,0$&,Ï '( /$ &/$66,),&$&,Ï '(/6 0$7(5,$/6 6(*216 3*

SHU WDQW V¶KDXUDQ GH WHQLU HQ FRQVLGHUDFLy D O¶KRUD GH GLPHQVLRQDU OHV HVWUXFWXUHV

5(87,/,7=$&,Ï

SUHYLVWHVHOVVHJHQWVDVSHFWHV





7HQLQWHQFRPSWHHOGHVPXQWSUHYLVWDOD]RQDLQLFLDOGHOSURMHFWH ]RQD6 V¶KDQ


(PSHQWDKLGURVWjWLFDLKLGURGLQjPLFDGHOHVOjPLQHVSUHYLVWHV



6XESUHVVLRQV DVVRFLDGHV D DTXHVWD HOHYDFLy GHO QLYHOO GH O¶DLJXD L D OHV
HVWUXFWXUHVSUHYLVWHVLRH[LVWHQWV

DQDOLW]DWOHVVHJHQWVPRVWUHV

ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſ

hďŝĐĂĐŝſ

DŽƐƚƌĂϭ

^ͲϭĂͲϭ͘Ϭŵ



DŽƐƚƌĂϮ

^ͲϭĂͲϮ͘Ϭŵ

(VWDELOLWDWGHWDOXVVRV

DŽƐƚƌĂϯ

^ͲϭĂͲϱ͘Ϭŵ



DŽƐƚƌĂϰ

^ͲϭĂͲϲ͘ϱŵ

$QDOLW]DWDO¶DSDUWDW

DŽƐƚƌĂϱ

^ͲϭĂͲϳ͘ϴŵ

DŽƐƚƌĂϲ

^ͲϭĂͲϵ͘Ϭŵ





(URVLRQVLRVRVFDYDFLRQVDOHV]RQHVDPEHVWUXFWXUHVUtJLGHVLQVWDOāODGHV



$UURVVHJDPHQWVDVVRFLDWVO¶DOoDGDPj[LPDGHODOtQLDG¶HQHUJLD




7DXOD8ELFDFLyGHOHVPRVWUHVDQDOLW]DGHV


(OVYDORUVGHOVSDUjPHWUHVDQDOLW]DWVGHOQLYHOO$VyQHOVVHJHQWV

WƌŽĨ;ŵͿ
Ͳϭ͘Ϭ
ͲϮ͘Ϭ
Ͳϱ͘Ϭ
Ͳϲ͘ϱ
Ͳϳ͘ϴ
Ͳϵ͘Ϭ


ŵăǆ
фϮϱŵŵ
фϮϬŵŵ
фϮϱŵŵ
фϰϬŵŵ
фϮϬŵŵ
фϮϬŵŵ

ηϮ ηϬ͘ϰϬ ηϬ͘Ϭϴ >>
>W
/W ^^;йͿ
ϲϭ͘ϰ ϱϲ͘Ϯ
Ϯϲ
EƵů EƵů EW

ϴϲ͘ϯ ϴϭ͘ϰ
ϱϴ
ϭϵ͘ϭ ϭϲ͘ϲ Ϯ͘ϱ

ϲϭ͘ϲ
ϰϴ
Ϯϴ͘ϵ EƵů EƵů EW

ϰϱ͘ϭ ϯϱ͘ϭ
Ϯϭ͘ϲ EƵů EƵů EW Ϭ͘Ϭϭϭ
ϲϰ͘ϵ ϱϵ͘ϳ
ϯϵ͘ϳ Ϯϭ͘ϰ ϭϲ͘ϴ ϰ͘ϲ Ϭ͘ϬϭϮ
ϴϳ͘ϰ ϴϱ͘ϯ
ϲϲ͘ϰ ϭϵ͘ϴ ϭϳ Ϯ͘ϴ


/>>
фϭй
фϭй
фϭй
фϭй
фϭй
фϭй

'Pj[PLGDPj[LPDGHO¶jULG PP SHUFHQWDWJHTXHSDVVDSHOWDPtV81(SHUFHQWDWJHTXHSDVVD
SHOWDPtV81(SHUFHQWDWJHTXHSDVVDSHOWDPtV81(//OtPLWOtTXLG,3tQGH[GHSODVWLFLWDW
66FRQWLQJXWHQVXOIDWVVROXEOHV  ,//LQIODPHQWOOLXUHHVWLPDW  02FRQWLQJXWHQPDWqULDRUJjQLFD
HVWLPDW  66FRQWLQJXWHQVDOVVROXEOHVHVWLPDW  


7DXOD9DORUVGHOVSDUjPHWUHVDQDOLW]DWVSHUDFDGDPRVWUD







&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD

&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD
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ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſ



DŽƐƚƌĂϭ
DŽƐƚƌĂϮ
DŽƐƚƌĂϯ
DŽƐƚƌĂϰ
DŽƐƚƌĂϱ
DŽƐƚƌĂϲ

/DSUHVqQFLDGHILQVGHQRWDSURSLHWDWVOOHXJHUDPHQWSOjVWLTXHVDOHVPRVWUHVGHP
PLPWRWLDTXHVWHVGRVGDUUHUHVFRWHVQRHVWjSUHYLVWH[FDYDUOHV


WƌŽĨ;ŵͿ
Ͳϭ͘Ϭ
ͲϮ͘Ϭ
Ͳϱ͘Ϭ
Ͳϲ͘ϱ
Ͳϳ͘ϴ
Ͳϵ͘Ϭ

ƐƚŝŵĂĐŝſĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĐŝſ
KďƐĞƌǀĂĐŝŽŶƐ
ƐĞŐŽŶƐW'Ͳϯ


^žůĂĚĞƋƵĂƚ

^žůƚŽůĞƌĂďůĞ
^žůĂĚĞƋƵĂƚ

^žůĂĚĞƋƵĂƚ

^žůƚŽůĞƌĂďůĞ
EŽĞƐƚăƉƌĞǀŝƐƚĞǆĐĂǀĂƌ
^žůƚŽůĞƌĂďůĞ
EŽĞƐƚăƉƌĞǀŝƐƚĞǆĐĂǀĂƌ


7DXOD(VWLPDFLyGHOWLSXVGHVzOVHJRQVODFODVVLILFDFLy3*


2EVHUYDFLRQV

(OSDVGHVzODGHTXDWDWROHUDEOHHVWjIL[DWSHOSHUFHQWDWJHGHILQVDOSDVGHPDOOD
PP ! 


$OVDQQH[RVHVSRGHQFRQVXOWDUOHVDFWHVGHODERUDWRULGHOVDVVDMRVUHDOLW]DWV

5(87,/,7=$&,Ï'(/60$7(5,$/6

7HQLQW HQ FRPSWH HOV YDORUV LQGLFDWV DQWHULRUPHQW HOV PDWHULDOV GHO QLYHOO DQDOLW]DWV L
FODVVLILFDWV FRP D DGHTXDWV HV SRGULHQ UHXWLOLW]DU HQ TXDOVHYRO SDUW G XQ WHUUDSOHQDW
EDVH QXFOL R FRURQDFLy  DPE HO JUDX GH FRPSDFWDFLy DGLHQW L HQ IXQFLy GH OHV
FDUDFWHUtVWLTXHVGHO REUD SUHVVLRQVGHWUHEDOOQLYHOOIUHjWLF 

/DUHVWDGHPDWHULDOVFODVVLILFDWVFRPDWROHUDEOHVHVSRGHQUHXWLOLW]DUIRUDGH]RQHV


)LJXUD*UDQXORPHWULHVLFODVVLILFDFLyGHOHVPRVWUHVDQDOLW]DGHV


$PEDTXHVWVYDORUVHOWHUUHQ\GHQLYHOOGHUHFRO]DPHQWHVSRGULDFODVVLILFDUVHJRQVHO

3OLHJRGH3UHVFULSFLRQHV7pFQLFDV*HQHUDOHVSDUD2EUDVGH&DUUHWHUDV\3XHQWHV 3*
 YLJHQWWDOFRP







G¶DFWXDFLyG¶XQWHUUDSOHQDW

0LWMDQoDQW OD JUDQXORPHWULD GH OHV PRVWUHV HV SRW IHU XQD HVWLPDFLy GHO JUDX GH
SHUPHDELOLWDWGHOWHUUHQ\LPLWMDQoDQWOHVVHJHQWVJUjILTXHV



&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD



&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD



&21&/86,216


,

(O VXEVRO GH OD ]RQD DQDOLW]DGD SUHVHQWD GRV QLYHOOV GHQRPLQDWV $ L % L TXH
V¶LGHQWLILTXHQDPEHOVXEVWUDWTXDWHUQDULJUDQXODU QLYHOO$ LHOVXEVWUDWMXUjVVLF
GHOD]RQD QLYHOO% 


,,

QLYHOOGHOFDQDOGHODGUHWDGHOULX(EUHLTXHVHJRQVHOVSDUjPHWUHVDQDOLW]DW



SRGULDHVWDUOOLJDWGLUHFWDPHQWDPEO¶DLJXDVXSHUILFLDOGHOFDQDOH[LVWHQW$TXHVW



QLYHOOG¶DLJXDFRPSRUWDUjSUHVVLRQVKLGURVWjWLTXHVDO¶HVWUXFWXUDSUHYLVWD

)LJXUD*UjILFDGHOFRHILFLHQWGHSHUPHDELOLWDW FPV HQIXQFLyGHODFODVVLILFDFLyGHVzOV
$&DVDJUDQGH\5()DGXP 




,,,

(OVYDORUVHVWLPDWVGHSHUPHDELOLWDWVHULHQGH.
.§DFPVLSHUWDQWLQGLFDULHQXQD



FjUUHJXHVSUHYLVWHVDFRWDGHVROHUDVHUDQG¶XQVNJFP VHQVHPDMRUDU 

,9





HOQLYHOO$LGHDPPHQHOQLYHOO%

9



VHJXUHWDW HQIURQW SRVVLEOHV SDWRORJLHV L SHU D ORQJLWXGV GH IRQDPHQWDFLy





VXSHULRUVDP

9,

1R HV SUHYHX FDS WLSXV G¶DJUHVVLYLWDW L GHIRUPDFLy YROXPqWULFD HQ IRUPD
G¶H[SDQVLYLWDWLRLQIODPHQWGHOWHUUHQ\HQIURQWO¶HVWUXFWXUDSUHYLVWD




(V SUHYHXHQ DVVHQWDPHQWV GLIHUHQFLDOV L GLVWRUVLRQV DQJXODUV D OD ]RQD
G¶LQWHUIDVHGHOQLYHOO$L% ]RQDVRQGHLJ6 DPEYDORUVLQIHULRUVDOVOtPLWVGH




(OVDVVHQWDPHQWVSUHYLVWRVSHUDFDGDVFXQGHOVWHUUHQ\VGHUHFRO]DPHQWGHOD
IRQDPHQWDFLyLHQIXQFLyGHO¶DPSODGDGHO¶HVWUXFWXUDVHUDQGHDPPHQ




/¶HVWUXFWXUDSUHYLVWDHVUHFRO]DUjVREUHXQDOORVDG¶XQVDPG¶DPSODGD
LXQDORQJLWXGGHILQLGDSHOSURFpVFRQVWUXFWLXDUHDOLW]DU IRUPLJRQDWLQVLWX LOHV

SHUPHDELOLWDW EDL[D WRW L TXH OD SUHVqQFLD GH EORFV DIDYRULULD XQ DXJPHQW GHO JUDX GH
SHUPHDELOLWDWILQVDYDORUVPLWMDQVLHQHOVWUDPVPpVJUDQXODUV

(OQLYHOOHVWjWLFGHO¶DLJXDVXEWHUUjQLDVHVLWXDDXQDFRWDVXSHULRUDODEDVHGHO

9,,


(OVWDOXVVRVREHUWVDOQLYHOO$SUHVHQWDUDQXQJUDXPLWMjG¶HVWDELOLWDWDPEDOoDGHV



FUtWLTXHV VHQVH VRVWHQLPHQW G¶XQV  D P HQ IXQFLy GH O¶DQJOH GHO WDO~V D



UHDOLW]DU




9,,,


(OV WDOXVVRV SUHYLVWRV DO QLYHOO % SUHVHQWDUDQ GLIHUHQWV WLSXV G¶LQHVWDELOLWDWV



GRQDGHVOHVGLIHUHQWVIDPtOLHVGHGLVFRQWLQXwWDWVH[LVWHQWVLV¶KDXUDQGHSUHYHXUH



HVWUXFWXUHVGHFRQWHQFLyDFWLYHVLRSDVVLYHV





&DUDFWHULW]DFLyJHRWqFQLFD$YDQWFDQDOGUHWD$VVXWGH;HUWD
;HUWD7DUUDJRQD




,;


$QQH[RV




/D]RQDDQDOLW]DGDHVWUREDDIHFWDGDSHOULVFG¶LQXQGDELOLWDWDVVRFLDWDOVGLIHUHQWV





SHUtRGHVGHUHWRUQGHOULX(EUHLTXHSRWSURYRFDUDFFLRQVDVVRFLDGHVWDOVFRP



HPSHQWHV KLGURVWjWLTXHV L KLGURGLQjPLTXHV VXESUHVVLRQV HURVLRQV LR



VRVFDYDFLRQVLDUURVVHJDPHQWV
;




$PEHOVDVVDMRVUHDOLW]DWVHVSRWHVWLPDUTXHHOVPDWHULDOVSUHYLVWRVGHOGHVPXQW



HVSRGULHQFODVVLILFDUFRPDVzOVDGHTXDWVDWROHUDEOHVHQIXQFLyGHOSHUFHQWDWJH



GHPDWULXH[LVWHQWLXQDSDUWHVSRGULHQXWLOLW]DUHQGLIHUHQWVSDUWVG¶XQWHUUDSOHQDW





























7LYLVVDDGHPDLJGH






-RDTXLP5RVHW3LxRO
(QJLQ\HU*HzOHJFROL*



















$11(;26










$QQH[RV




$QQH[RV













$VVDMRVGHODERUDWRUL







7RWHV OHV PRVWUHV H[WUHWHV GHOV GLIHUHQWV DVVDMRV VyQ UHYLVDGHV L DQDOLW]DGHV DPE OD



ILQDOLWDW GH FRPSOHWDU HO SHUILO HVWUDWLJUjILF GH FDPS GH FDGD VRQGHLJ L SURJUDPDU OD



FDPSDQ\DG¶DVVDMRVGHODERUDWRUL







$PE HOV DVVDMRV GH ODERUDWRUL HV SUHWHQHQ FRQqL[HU OHV FDUDFWHUtVWLTXHV ItVLTXHV GHOV



PDWHULDOV L DJUXSDUORV VHJRQV FRPSRUWDPHQWV 7DPEp V¶H[DPLQHQ FDUDFWHUtVWLTXHV



TXtPLTXHV GHOV VzOV HQ HOV FDV GH WHQLU LQGLFLV GH TXq SRGHQ VHU DJUHVVLXV R SDWLU



FDQYLV YROXPqWULFV (OV DVVDMRV PHFjQLFV HV UHDOLW]HQ DPE OD ILQDOLWDW GH FRQqL[HU HOV



GHWDOOVPpVFDUDFWHUtVWLFVGHUHVLVWqQFLDLGHWHUPLQDUHOVSDUjPHWUHVIRQDPHQWDOVTXH



LQWHUYHQHQHQOHVFRQFOXVLRQVGHODSUHVHQWPHPzULD7RWHOFRQMXQWGHGHWHUPLQDFLRQV



IHWHVHQHOODERUDWRULDMXGDDHVWDEOLUOHVGLIHUHQWVSRVVLELOLWDWVGHIRQDPHQWDFLy







(OVDVVDMRVHVSRGHQDQDOLW]DUHQGLIHUHQWVJUXSVƕ(VWDWQDWXUDO KXPLWDWLGHQVLWDW ƕ



,GHQWLILFDFLy JUDQXORPHWULD OtPLWV G¶$WWHUEHUJ SHV HVSHFtILF UHODWLX  ƕ 4XtPLFV



FRQWLQJXW HQ PDWqULD RUJjQLFD VXOIDWV VROXEOHV FDUERQDWV S+  ƕ 0HFjQLFV GH



UHVLVWqQFLD FRPSUHVVLy VLPSOH WDOO GLUHFWH WULD[LDO   ƕ 0HFjQLFV GH GHIRUPDELOLWDW



HGzPHWUHH[SDQVLYLWDW/DPEHSUHVVLyG¶LQIODPHQWLQIODPHQWOOLXUH 







3HUDODFDUDFWHULW]DFLyHVSHFtILFDGHOWHUUHQ\DFRWDGHVROHUDGHODIRQDPHQWDFLyGH



O¶HVWUXFWXUDHOVDVVDMRVTXHKRGHWHUPLQHQVyQHOVG¶LGHQWLILFDFLyTXtPLFVLPHFjQLFV







(OVDVVDMRVKDQHVWDWUHDOLW]DWVSHUSDUWGHO DXWRULGHOODERUDWRULDFUHGLWDWGH*HWLQVD



(XURHVWXGLRV







$VVDMRVGHODERUDWRUL1RUPDWLYHVYLJHQWV






 $QjOLVL G¶KXPLWDW 81(    $QjOLVL GH GHQVLWDW 81(    $QjOLVL



JUDQXORPqWULF SHU WDPLVDW 81(    /tPLWV G¶$WWHUEHUJ OtPLW OtTXLG 81(



 L OtPLW SOjVWLF 81(    3HV HVSHFtILF UHODWLX 81(   



$VVDLJ GH FRPSUHVVLy VLPSOH 81(    $VVDLJ GH WDOO GLUHFWH 81(



 $VVDLJ(GRPqWULF 81( $VVDLJ/DPEH 81( 



$VVDLJGHSUHVVLyG¶LQIODPHQWHQHGzPHWUH 81( 

$66$-26'(/$%25$725,













$QQH[RV



$QQH[RV













&DSDFLWDWSRUWDQWSHUDXQDIRQDPHQWDFLyVXSHUILFLDO







7RWHV OHV IRUPXODFLRQV XWLOLW]DGHV HQ DTXHVW HVWXGL L DQQH[HV KDQ HVWDW H[WUHWHV GHO



'RFXPHQW%jVLFGH6HJXUHWDW(VWUXFWXUDO)RQDPHQWDFLRQV '%6(& GHO&RGL7qFQLF



GHO¶(GLILFDFLy &7( 







/D SUHVVLy G¶HQIRQVDPHQW G¶XQD IRQDPHQWDFLy GLUHFWD HVWDUj GHILQLGD SHU OD VHJHQW



H[SUHVVLy




TK F.ā1FāGFāVFāLFāWFT.ā1TāGTāVTāLTāWTā% ā1JJ.GJāVJāLJāWJ








$VVHQWDPHQWSHUDXQDIRQDPHQWDFLyVXSHUILFLDO







3HU HVWLPDU O¶DVVHQWDPHQW WRWDO ILQDO TXH HV SUHYHX DO FDUUHJDU XQD IRQDPHQWDFLy



V¶XWLOLW]DUDQ HOV UHVXOWDWV SURSRUFLRQDWV SHOV PqWRGHV GH FjOFXO EDVDWV DPE OHV



VROXFLRQVGHVHPLHVSDLVHOjVWLFVDSOLFDWVDODPHFjQLFDGHVzOVRQHVPRGHOLW]DHOVzO
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WRPDGDV LQVLWX RUHPLWLGDVDOODERUDWRULRVLQPiVUHVSRQVDELOLGDGTXHODGHULYDGDGHODFRUUHFWDXWLOL]DFLyQGHODVWpFQLFDV\ODDSOLFDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVDSURSLDGRV/RVUHVXOWDGRVGHOSUHVHQWH
LQIRUPHVHUHILHUHQH[FOXVLYDPHQWHDODPXHVWUDLQGLFDGDHQHODSDUWDGRFRUUHVSRQGLHQWH
73)*(7,16$(852(678',266/QRVHKDFHUHVSRQVDEOHHQQLQJ~QFDVRGHODLQWHUSUHWDFLyQRXVRLQGHELGRTXHSXHGDKDFHUVHGHHVWHGRFXPHQWRFX\DUHSURGXFFLyQSDUFLDORWRWDOHVWiWRWDOPHQWH
SURKLELGD1RVHDXWRUL]DVXSXEOLFDFLyQRUHSURGXFFLyQVLQHOFRQVHQWLPLHQWRSUHYLRGH73)*(7,16$(852(678',266/
(OSUHVHQWHLQIRUPHHVXQDFRSLDGHORULJLQDOHOFXDOVHHQFXHQWUDFXVWRGLDGRHQHODUFKLYRGHOODERUDWRULR

2%6(59$&,21(6

9%'725'(//$%25$725,2

(QFXPSOLPLHQWRGHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDOOHLQIRUPDPRVGHTXHVXVGDWRVSHUVRQDOHVVRQLQFOXLGRVHQILFKHURVWLWXODULGDGGH73)
*(7,16$(852(678',266/FX\DILQDOLGDGHVODJHVWLyQGHFOLHQWHVLQFOXLGDVODVDFFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQFRPHUFLDO
(QHOFDVRGHTXHHQWUHODLQIRUPDFLyQTXHHO&OLHQWHIDFLOLWDD73)*(7,16$(852(678',266/ILJXUHQGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOGHRWURVSURIHVLRQDOHVLQWHUYLQLHQWHVHQODREUD GLUHFFLyQIDFXOWDWLYD
HWF HO&OLHQWHVHFRPSURPHWHDIDFLOLWDUORVPLVPRVKDELHQGRFXPSOLGRWRGRVORVUHTXHULPLHQWRVGHOD/23'HQHVSHFLDOKDELHQGRLQIRUPDGR\UHFRJLGRHORSRUWXQRFRQVHQWLPLHQWRGHORVFLWDGRV
SURIHVLRQDOHVSDUDTXHVXVGDWRVGHFRQWDFWRSXHGDQVHUFHGLGRVD73)*(7,16$(852(678',266/FRQGRPLFLOLR&5DPyQGH$JXLQDJDQ0DGULG  TXLHQORVXWLOL]DUi~QLFD\
H[FOXVLYDPHQWHFRQODILQDOLGDGGHHMHFXWDUHOVHUYLFLRHQFDUJDGRSRUHO&OLHQWH

6$PWV

(QFDVRGHUHFLELUVXDXWRUL]DFLyQRUHVXOWDUQHFHVDULRSDUDHODGHFXDGRGHVDUUROORGHORVILQHV\IXQFLRQHVGHOD&RPSDxtD73)*(7,16$(852(678',266/SRGUiFRPXQLFDUORVUHVXOWDGRVGHO
HQVD\RHQWUHORVTXHSRGUiQILJXUDUVXVGDWRVSHUVRQDOHVDODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDGHODREUDHQFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDDSOLFDEOH
3DUDHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQSUHYLVWRVHQOD/H\SXHGHGLULJLUVHPHGLDQWHFRUUHRHOHFWUyQLFRD73)*(7,16$(852(678',266/5HI3URWHFFLyQGHGDWRV

-RUGL*UDX%RL[
/DERUDWRULRGH(QVD\RVSDUDHO&RQWUROGH&DOLGDGGHOD(GLILFDFLyQLQVFULWRHQHO5HJLVWUR*HQHUDOGHO&yGLJR7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQHQIHFKD\
FyGLJR&$7/

3iJLQDGH
73)*(7,16$(852(678',266/9LODVHFD

3iJLQDGH
73)*(7,16$(852(678',266/9LODVHFD
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/tPLWHOtTXLGR
/tPLWHSOiVWLFR
ËQGLFHGHSODVWLFLGDG



1RSOiVWLFR

0$7(5,$25*È1,&$

&217(1,'2(168/)$72662/8%/(6

6(*Ò181(

6(*Ò181(

&RQWHQLGRHQVXOIDWRV
VROXEOHV 

0DWHULDRUJiQLFD 
'(7(50,1$&,Ï1'($=8/'(0(7,/(12

352&72502',),&$'2

(48,9$/(17('($5(1$

6(*Ò181((1

6(*Ò181(

6(*Ò181((1

'HQVLGDGPi[LPD JFPñ
+XPHGDGySWLPD 
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TXHSDVD



7DPDxRGHODVSDUWtFXODV PP

'(7(50,1$&,Ï1'(/Ë1',&(&%5
6(*Ò181(

*UiILFDËQGLFH&%5'HQVLGDG



Compactación

Densidad

95 %
98 %
100 %

Indice CBR

'HQVLGDG JUFP

,16&5,7$(1(/50'(0$'5,'7202/,%52)2/,26(&&,Ï1+2-$01,)%

&RQWHQLGRWRWDOHQD]XIUH
62

&XUYDJUDQXORPpWULFD

3DVD 







3pUGLGDGHPXHVWUD 

6(*Ò181((1

6(*Ò1$1(;2&81(

$1È/,6,6*5$18/20e75,&23257$0,=$'2
6(*Ò181((1 *UDQXODU <81((1 6XHORV
7DPL] PP



6*

5(6,67(1&,$$/'(6*$67( 0,&52'(9$/
6(*Ò181((1
)UDFFLyQJUDQXORPpWULFD
7LSRGH0LFUR'HYDO
&RHILFLHQWH0LFUR'HYDO

+80('$'

&2(),&,(17(6'(81,)250,'$'<
&859$785$6(*Ò13)

6(*Ò181((1

&217(1,'2727$/(1$=8)5(

&RHILFLHQWHGHOLPSLH]D

ËQGLFHGHODMDV

%

6(*Ò181(

&RHILFLHQWHGHXQLIRUPLGDG

&2(),&,(17('(/,03,(=$

6(*Ò181((1

(67$%,/,'$''(/26È5,'26

(TXLYDOHQWHGHDUHQDYLVWR

  


ËQGLFH&%5

  

Energia compactación (%)

,16&5,7$(1(/50'(0$'5,'7202/,%52)2/,26(&&,Ï1+2-$01,)%

9DORUGHD]XOGHPHWLOHQR



1$/%$5$1 15(*,6752 )(&+$'($&7$

/$%25$725,2'(9,/$6(&$

&RHILFLHQWH'/$

6DOHVVROXEOHV 

$&7$'(2%5$1

&RHILFLHQWHGHFXUYDWXUD

+XPHGDG 

352&7251250$/

&217(1,'2(1<(626

'(7(50,1$&,Ï1'(&$5$6'()5$&785$

6(*Ò181(

6(*Ò11/7

6(*Ò181(

'HQVLGDGPi[LPD JFPñ
+XPHGDGySWLPD 

&RQWHQLGRHQ\HVRV
62

3WULWXUDGDV


3UHGRQGHDGDV


3WRWDOPHQWH
WULWXUDGDV  

3WRWDOPHQWH
UHGRQGHDGDV  

+,1&+$0,(172/,%5((1('Ï0(752

Ë1',&('(&2/$362

6(*Ò181(

6(*Ò11/7
&21',&,21(6'((16$<2

&21',&,21(6'((16$<2
3UREHWDUHPROGHDGDFRQODIUDFFLyQGHPXHVWUDTXHSDVDSRUWDPL]
81(
3UHVLyQDODTXHVHUHDOL]DHOHQVD\RN3D

3UREHWDUHPROGHDGDFRQODIUDFFLyQGHPXHVWUDTXHSDVDSRUWDPL]
81(
3UHVLyQDODTXHVHUHDOL]DHOHQVD\R0SD

'HQVLGDGVHFDGHODSUREHWDGHHQVD\RJFF
+XPHGDGGHODSUREHWDGHHQVD\R

'HQVLGDGVHFDGHODSUREHWDGHHQVD\RJFF
+XPHGDGGHODSUREHWDGHHQVD\R

*UDGRGHFRPSDFWDFLyQUHVSHFWR3UyFWRUGHUHIHUHQFLD

*UDGRGHFRPSDFWDFLyQUHVSHFWR3UyFWRUGHUHIHUHQFLD

Ë1',&('(&2/$362 
+LQFKDPLHQWROLEUH 

3RWHQFLDOSRUFHQWXDOGHFRODSVR 

Densidad (gr/cm3)
Absorción (%)
Hinchamiento (%)
Indice C.B.R.

2%6(59$&,21(6

9%'725'(//$%25$725,2

6$PWV

2%6(59$&,21(6

9%'725'(//$%25$725,2

6$PWV

-RUGL*UDX%RL[

-RUGL*UDX%RL[

3iJLQDGH
73)*(7,16$(852(678',266/9LODVHFD

3iJLQDGH
73)*(7,16$(852(678',266/9LODVHFD

1$&7$
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'(7(50,1$&,Ï1'($=8/'(0(7,/(12

352&72502',),&$'2

(48,9$/(17('($5(1$

6(*Ò181((1

6(*Ò181(

6(*Ò181((1

'HQVLGDGPi[LPD JFPñ
+XPHGDGySWLPD 

9DORUGHD]XOGHPHWLOHQR

Ë1',&('(/$-$6

/RVHQVD\RVFRPSUHQGLGRVHQHVWHLQIRUPHVHKDQUHDOL]DGRVHJ~QODQRUPDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH\DQXHVWUROHDOVDEHU\HQWHQGHUGLUHFWDPHQWHVREUHORVPDWHULDOHVHQVD\DGRV\RVREUHODVPXHVWUDV
WRPDGDV LQVLWX RUHPLWLGDVDOODERUDWRULRVLQPiVUHVSRQVDELOLGDGTXHODGHULYDGDGHODFRUUHFWDXWLOL]DFLyQGHODVWpFQLFDV\ODDSOLFDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVDSURSLDGRV/RVUHVXOWDGRVGHOSUHVHQWH
LQIRUPHVHUHILHUHQH[FOXVLYDPHQWHDODPXHVWUDLQGLFDGDHQHODSDUWDGRFRUUHVSRQGLHQWH
73)*(7,16$(852(678',266/QRVHKDFHUHVSRQVDEOHHQQLQJ~QFDVRGHODLQWHUSUHWDFLyQRXVRLQGHELGRTXHSXHGDKDFHUVHGHHVWHGRFXPHQWRFX\DUHSURGXFFLyQSDUFLDORWRWDOHVWiWRWDOPHQWH
SURKLELGD1RVHDXWRUL]DVXSXEOLFDFLyQRUHSURGXFFLyQVLQHOFRQVHQWLPLHQWRSUHYLRGH73)*(7,16$(852(678',266/
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&XUYDJUDQXORPpWULFD


3DVD 



7DPL] PP

UHWHQLGR

$QiOLVLVJUDQXORPpWULFRSRUWDPL]DGRHQVXHORVV81(

'HWHUPLQDFLyQGHORVOtPLWHVGH$WWHUEHUJVHJ~Q1RUPDV
81(
'HWHUPLQDFLyQFXDQWLWDWLYDGHOFRQWHQLGRHQVXOIDWRVVROXEOHV
GHXQVXHORVHJ~QODQRUPD81(

&RQWHQLGRWRWDOHQD]XIUH
62

$1È/,6,6*5$18/20e75,&23257$0,=$'2
6(*Ò181((1 *UDQXODU <81((1 6XHORV



(16$<265($/,=$'26

6(*Ò181((1

&RHILFLHQWHGHOLPSLH]D

ËQGLFHGHODMDV



)(&+$'(08(675(2

&217(1,'2727$/(1$=8)5(

6(*Ò1$1(;2&81(



352&('(1&,$&$1$/;(57$

,16&5,7$(1(/50'(0$'5,'7202/,%52)2/,26(&&,Ï1+2-$01,)%

7,32'(&$3$7(55(121$785$/

(TXLYDOHQWHGHDUHQDYLVWR

&2(),&,(17('(/,03,(=$

6(*Ò181((1



7,32'(08(675$68(/267(55(121$785$/

&RHILFLHQWH'/$

6DOHVVROXEOHV 



-2$48,0526(73,f2/
-2$48,0526(73,f2/
&0DUoDGH'DOW
7,9,66$
7$55$*21$

'$726'(/$08(675$

,16&5,7$(1(/50'(0$'5,'7202/,%52)2/,26(&&,Ï1+2-$01,)%

6(*Ò181(



$872&21752/2%5$69$5,$6
7$55$*21$

'(6*$67( /26$1*(/(6

6(*Ò11/7



7DPDxRGHODVSDUWtFXODV PP

'(7(50,1$&,Ï1'(/Ë1',&(&%5
6(*Ò181(

*UiILFDËQGLFH&%5'HQVLGDG



Compactación

Densidad

95 %
98 %
100 %

Indice CBR

'HQVLGDG JUFP

-2$48,0526(73,f2/&0DUoDGH'DOW
7,9,66$7$55$*21$
(6;

&217(1,'2(16$/(662/8%/(6

/tPLWHOtTXLGR
/tPLWHSOiVWLFR
ËQGLFHGHSODVWLFLGDG

'(67,1$7$5,2

&/,(17(2%5$

/Ë0,7(6'($77(5%(5*
6(*Ò181(81(



$&7$'(5(68/7$'26

TXHSDVD

/$%25$725,2'(9,/$6(&$
&0DVGHO $EDW3RO,QG/ $OED
9LOD6HFD 7DUUDJRQD
ODEWDUUDJRQD#WSILQJHQLHULDFRP
7)







  


ËQGLFH&%5

  

Energia compactación (%)
Densidad (gr/cm3)
Absorción (%)
Hinchamiento (%)
Indice C.B.R.

(OSUHVHQWHLQIRUPHHVXQDFRSLDGHORULJLQDOHOFXDOVHHQFXHQWUDFXVWRGLDGRHQHODUFKLYRGHOODERUDWRULR
(QFXPSOLPLHQWRGHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDOOHLQIRUPDPRVGHTXHVXVGDWRVSHUVRQDOHVVRQLQFOXLGRVHQILFKHURVWLWXODULGDGGH73)
*(7,16$(852(678',266/FX\DILQDOLGDGHVODJHVWLyQGHFOLHQWHVLQFOXLGDVODVDFFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQFRPHUFLDO
(QHOFDVRGHTXHHQWUHODLQIRUPDFLyQTXHHO&OLHQWHIDFLOLWDD73)*(7,16$(852(678',266/ILJXUHQGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOGHRWURVSURIHVLRQDOHVLQWHUYLQLHQWHVHQODREUD GLUHFFLyQIDFXOWDWLYD
HWF HO&OLHQWHVHFRPSURPHWHDIDFLOLWDUORVPLVPRVKDELHQGRFXPSOLGRWRGRVORVUHTXHULPLHQWRVGHOD/23'HQHVSHFLDOKDELHQGRLQIRUPDGR\UHFRJLGRHORSRUWXQRFRQVHQWLPLHQWRGHORVFLWDGRV
SURIHVLRQDOHVSDUDTXHVXVGDWRVGHFRQWDFWRSXHGDQVHUFHGLGRVD73)*(7,16$(852(678',266/FRQGRPLFLOLR&5DPyQGH$JXLQDJDQ0DGULG  TXLHQORVXWLOL]DUi~QLFD\
H[FOXVLYDPHQWHFRQODILQDOLGDGGHHMHFXWDUHOVHUYLFLRHQFDUJDGRSRUHO&OLHQWH

2%6(59$&,21(6

9%'725'(//$%25$725,2

6$PWV

(QFDVRGHUHFLELUVXDXWRUL]DFLyQRUHVXOWDUQHFHVDULRSDUDHODGHFXDGRGHVDUUROORGHORVILQHV\IXQFLRQHVGHOD&RPSDxtD73)*(7,16$(852(678',266/SRGUiFRPXQLFDUORVUHVXOWDGRVGHO
HQVD\RHQWUHORVTXHSRGUiQILJXUDUVXVGDWRVSHUVRQDOHVDODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDGHODREUDHQFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDDSOLFDEOH
3DUDHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQSUHYLVWRVHQOD/H\SXHGHGLULJLUVHPHGLDQWHFRUUHRHOHFWUyQLFRD73)*(7,16$(852(678',266/5HI3URWHFFLyQGHGDWRV

-RUGL*UDX%RL[
/DERUDWRULRGH(QVD\RVSDUDHO&RQWUROGH&DOLGDGGHOD(GLILFDFLyQLQVFULWRHQHO5HJLVWUR*HQHUDOGHO&yGLJR7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQHQIHFKD\
FyGLJR&$7/
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6(*Ò181(

&RQWHQLGRHQVXOIDWRV
VROXEOHV 

0DWHULDRUJiQLFD 

(67$%,/,'$''(/26È5,'26



5(6,67(1&,$$/'(6*$67( 0,&52'(9$/
6(*Ò181((1

+80('$'

$872&21752/2%5$69$5,$6
7$55$*21$

6(*Ò181(

+XPHGDG 

352&7251250$/

&217(1,'2(1<(626

'(7(50,1$&,Ï1'(&$5$6'()5$&785$

6(*Ò181(

6(*Ò11/7

6(*Ò181(

'HQVLGDGPi[LPD JFPñ
+XPHGDGySWLPD 

&RQWHQLGRHQ\HVRV
62

3WULWXUDGDV


3UHGRQGHDGDV


3WRWDOPHQWH
WULWXUDGDV  

3WRWDOPHQWH
UHGRQGHDGDV  

+,1&+$0,(172/,%5((1('Ï0(752

Ë1',&('(&2/$362

6(*Ò181(

6(*Ò11/7
&21',&,21(6'((16$<2

&21',&,21(6'((16$<2
3UREHWDUHPROGHDGDFRQODIUDFFLyQGHPXHVWUDTXHSDVDSRUWDPL]
81(
3UHVLyQDODTXHVHUHDOL]DHOHQVD\RN3D

3UREHWDUHPROGHDGDFRQODIUDFFLyQGHPXHVWUDTXHSDVDSRUWDPL]
81(
3UHVLyQDODTXHVHUHDOL]DHOHQVD\R0SD

'HQVLGDGVHFDGHODSUREHWDGHHQVD\RJFF
+XPHGDGGHODSUREHWDGHHQVD\R

'HQVLGDGVHFDGHODSUREHWDGHHQVD\RJFF
+XPHGDGGHODSUREHWDGHHQVD\R

*UDGRGHFRPSDFWDFLyQUHVSHFWR3UyFWRUGHUHIHUHQFLD

*UDGRGHFRPSDFWDFLyQUHVSHFWR3UyFWRUGHUHIHUHQFLD

Ë1',&('(&2/$362 
+LQFKDPLHQWROLEUH 



6*

-2$48,0526(73,f2/
-2$48,0526(73,f2/
&0DUoDGH'DOW
7,9,66$
7$55$*21$

7,32'(08(675$68(/267(55(121$785$/

3RWHQFLDOSRUFHQWXDOGHFRODSVR 

,16&5,7$(1(/50'(0$'5,'7202/,%52)2/,26(&&,Ï1+2-$01,)%

,16&5,7$(1(/50'(0$'5,'7202/,%52)2/,26(&&,Ï1+2-$01,)%

&RHILFLHQWHGHFXUYDWXUD

%

'$726'(/$08(675$

&RHILFLHQWHGHXQLIRUPLGDG
3pUGLGDGHPXHVWUD 



'(67,1$7$5,2

-2$48,0526(73,f2/&0DUoDGH'DOW
7,9,66$7$55$*21$
(6;

&RHILFLHQWH0LFUR'HYDO

1$/%$5$1 15(*,6752 )(&+$'($&7$

$&7$'(5(68/7$'26

&/,(17(2%5$

)UDFFLyQJUDQXORPpWULFD
7LSRGH0LFUR'HYDO

&2(),&,(17(6'(81,)250,'$'<
&859$785$6(*Ò13)

6(*Ò181((1

/$%25$725,2'(9,/$6(&$
&0DVGHO $EDW3RO,QG/ $OED
9LOD6HFD 7DUUDJRQD
ODEWDUUDJRQD#WSILQJHQLHULDFRP
7)

$&7$'(2%5$1

7,32'(&$3$7(55(121$785$/
352&('(1&,$&$1$/;(57$
)(&+$'(08(675(2

(16$<265($/,=$'26

$QiOLVLVJUDQXORPpWULFRSRUWDPL]DGRHQVXHORVV81(

'HWHUPLQDFLyQGHORVOtPLWHVGH$WWHUEHUJVHJ~Q1RUPDV
81(
'HWHUPLQDFLyQFXDQWLWDWLYDGHOFRQWHQLGRHQVXOIDWRVVROXEOHV
GHXQVXHORVHJ~QODQRUPD81(

/RVHQVD\RVFRPSUHQGLGRVHQHVWHLQIRUPHVHKDQUHDOL]DGRVHJ~QODQRUPDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH\DQXHVWUROHDOVDEHU\HQWHQGHUGLUHFWDPHQWHVREUHORVPDWHULDOHVHQVD\DGRV\RVREUHODVPXHVWUDV
WRPDGDV LQVLWX RUHPLWLGDVDOODERUDWRULRVLQPiVUHVSRQVDELOLGDGTXHODGHULYDGDGHODFRUUHFWDXWLOL]DFLyQGHODVWpFQLFDV\ODDSOLFDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVDSURSLDGRV/RVUHVXOWDGRVGHOSUHVHQWH
LQIRUPHVHUHILHUHQH[FOXVLYDPHQWHDODPXHVWUDLQGLFDGDHQHODSDUWDGRFRUUHVSRQGLHQWH
73)*(7,16$(852(678',266/QRVHKDFHUHVSRQVDEOHHQQLQJ~QFDVRGHODLQWHUSUHWDFLyQRXVRLQGHELGRTXHSXHGDKDFHUVHGHHVWHGRFXPHQWRFX\DUHSURGXFFLyQSDUFLDORWRWDOHVWiWRWDOPHQWH
SURKLELGD1RVHDXWRUL]DVXSXEOLFDFLyQRUHSURGXFFLyQVLQHOFRQVHQWLPLHQWRSUHYLRGH73)*(7,16$(852(678',266/
(OSUHVHQWHLQIRUPHHVXQDFRSLDGHORULJLQDOHOFXDOVHHQFXHQWUDFXVWRGLDGRHQHODUFKLYRGHOODERUDWRULR

2%6(59$&,21(6

9%'725'(//$%25$725,2

(QFXPSOLPLHQWRGHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDOOHLQIRUPDPRVGHTXHVXVGDWRVSHUVRQDOHVVRQLQFOXLGRVHQILFKHURVWLWXODULGDGGH73)
*(7,16$(852(678',266/FX\DILQDOLGDGHVODJHVWLyQGHFOLHQWHVLQFOXLGDVODVDFFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQFRPHUFLDO
(QHOFDVRGHTXHHQWUHODLQIRUPDFLyQTXHHO&OLHQWHIDFLOLWDD73)*(7,16$(852(678',266/ILJXUHQGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOGHRWURVSURIHVLRQDOHVLQWHUYLQLHQWHVHQODREUD GLUHFFLyQIDFXOWDWLYD
HWF HO&OLHQWHVHFRPSURPHWHDIDFLOLWDUORVPLVPRVKDELHQGRFXPSOLGRWRGRVORVUHTXHULPLHQWRVGHOD/23'HQHVSHFLDOKDELHQGRLQIRUPDGR\UHFRJLGRHORSRUWXQRFRQVHQWLPLHQWRGHORVFLWDGRV
SURIHVLRQDOHVSDUDTXHVXVGDWRVGHFRQWDFWRSXHGDQVHUFHGLGRVD73)*(7,16$(852(678',266/FRQGRPLFLOLR&5DPyQGH$JXLQDJDQ0DGULG  TXLHQORVXWLOL]DUi~QLFD\
H[FOXVLYDPHQWHFRQODILQDOLGDGGHHMHFXWDUHOVHUYLFLRHQFDUJDGRSRUHO&OLHQWH

6$PWV

(QFDVRGHUHFLELUVXDXWRUL]DFLyQRUHVXOWDUQHFHVDULRSDUDHODGHFXDGRGHVDUUROORGHORVILQHV\IXQFLRQHVGHOD&RPSDxtD73)*(7,16$(852(678',266/SRGUiFRPXQLFDUORVUHVXOWDGRVGHO
HQVD\RHQWUHORVTXHSRGUiQILJXUDUVXVGDWRVSHUVRQDOHVDODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDGHODREUDHQFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDDSOLFDEOH
3DUDHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQSUHYLVWRVHQOD/H\SXHGHGLULJLUVHPHGLDQWHFRUUHRHOHFWUyQLFRD73)*(7,16$(852(678',266/5HI3URWHFFLyQGHGDWRV

-RUGL*UDX%RL[
/DERUDWRULRGH(QVD\RVSDUDHO&RQWUROGH&DOLGDGGHOD(GLILFDFLyQLQVFULWRHQHO5HJLVWUR*HQHUDOGHO&yGLJR7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQHQIHFKD\
FyGLJR&$7/
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7DPDxRGHODVSDUWtFXODV PP

'(7(50,1$&,Ï1'(/Ë1',&(&%5
6(*Ò181(

*UiILFDËQGLFH&%5'HQVLGDG



Compactación

Densidad

95 %
98 %
100 %

Indice CBR

'HQVLGDG JUFP

,16&5,7$(1(/50'(0$'5,'7202/,%52)2/,26(&&,Ï1+2-$01,)%

&RQWHQLGRWRWDOHQD]XIUH
62

&XUYDJUDQXORPpWULFD

3DVD 







3pUGLGDGHPXHVWUD 

6(*Ò181((1

6(*Ò1$1(;2&81(

$1È/,6,6*5$18/20e75,&23257$0,=$'2
6(*Ò181((1 *UDQXODU <81((1 6XHORV
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5(6,67(1&,$$/'(6*$67( 0,&52'(9$/
6(*Ò181((1
)UDFFLyQJUDQXORPpWULFD
7LSRGH0LFUR'HYDO
&RHILFLHQWH0LFUR'HYDO
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&2(),&,(17(6'(81,)250,'$'<
&859$785$6(*Ò13)

6(*Ò181((1

&217(1,'2727$/(1$=8)5(

&RHILFLHQWHGHOLPSLH]D

ËQGLFHGHODMDV

%

6(*Ò181(

&RHILFLHQWHGHXQLIRUPLGDG

&2(),&,(17('(/,03,(=$

6(*Ò181((1

(67$%,/,'$''(/26È5,'26

(TXLYDOHQWHGHDUHQDYLVWR

  


ËQGLFH&%5

  

Energia compactación (%)

,16&5,7$(1(/50'(0$'5,'7202/,%52)2/,26(&&,Ï1+2-$01,)%

9DORUGHD]XOGHPHWLOHQR



1$/%$5$1 15(*,6752 )(&+$'($&7$
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&RHILFLHQWH'/$

6DOHVVROXEOHV 

$&7$'(2%5$1

&RHILFLHQWHGHFXUYDWXUD

+XPHGDG 
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&217(1,'2(1<(626
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6(*Ò181(

6(*Ò11/7

6(*Ò181(

'HQVLGDGPi[LPD JFPñ
+XPHGDGySWLPD 

&RQWHQLGRHQ\HVRV
62

3WULWXUDGDV


3UHGRQGHDGDV


3WRWDOPHQWH
WULWXUDGDV  

3WRWDOPHQWH
UHGRQGHDGDV  
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81(
3UHVLyQDODTXHVHUHDOL]DHOHQVD\R0SD

'HQVLGDGVHFDGHODSUREHWDGHHQVD\RJFF
+XPHGDGGHODSUREHWDGHHQVD\R

'HQVLGDGVHFDGHODSUREHWDGHHQVD\RJFF
+XPHGDGGHODSUREHWDGHHQVD\R

*UDGRGHFRPSDFWDFLyQUHVSHFWR3UyFWRUGHUHIHUHQFLD

*UDGRGHFRPSDFWDFLyQUHVSHFWR3UyFWRUGHUHIHUHQFLD

Ë1',&('(&2/$362 
+LQFKDPLHQWROLEUH 

3RWHQFLDOSRUFHQWXDOGHFRODSVR 

Densidad (gr/cm3)
Absorción (%)
Hinchamiento (%)
Indice C.B.R.
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/RVHQVD\RVFRPSUHQGLGRVHQHVWHLQIRUPHVHKDQUHDOL]DGRVHJ~QODQRUPDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH\DQXHVWUROHDOVDEHU\HQWHQGHUGLUHFWDPHQWHVREUHORVPDWHULDOHVHQVD\DGRV\RVREUHODVPXHVWUDV
WRPDGDV LQVLWX RUHPLWLGDVDOODERUDWRULRVLQPiVUHVSRQVDELOLGDGTXHODGHULYDGDGHODFRUUHFWDXWLOL]DFLyQGHODVWpFQLFDV\ODDSOLFDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVDSURSLDGRV/RVUHVXOWDGRVGHOSUHVHQWH
LQIRUPHVHUHILHUHQH[FOXVLYDPHQWHDODPXHVWUDLQGLFDGDHQHODSDUWDGRFRUUHVSRQGLHQWH
73)*(7,16$(852(678',266/QRVHKDFHUHVSRQVDEOHHQQLQJ~QFDVRGHODLQWHUSUHWDFLyQRXVRLQGHELGRTXHSXHGDKDFHUVHGHHVWHGRFXPHQWRFX\DUHSURGXFFLyQSDUFLDORWRWDOHVWiWRWDOPHQWH
SURKLELGD1RVHDXWRUL]DVXSXEOLFDFLyQRUHSURGXFFLyQVLQHOFRQVHQWLPLHQWRSUHYLRGH73)*(7,16$(852(678',266/
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62
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6(*Ò181((1 *UDQXODU <81((1 6XHORV
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&217(1,'2727$/(1$=8)5(
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6(*Ò181(



$872&21752/2%5$69$5,$6
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6(*Ò181(

*UiILFDËQGLFH&%5'HQVLGDG



Compactación

Densidad

95 %
98 %
100 %

Indice CBR

'HQVLGDG JUFP

-2$48,0526(73,f2/&0DUoDGH'DOW
7,9,66$7$55$*21$
(6;

&217(1,'2(16$/(662/8%/(6
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ODEWDUUDJRQD#WSILQJHQLHULDFRP
7)







  


ËQGLFH&%5

  

Energia compactación (%)
Densidad (gr/cm3)
Absorción (%)
Hinchamiento (%)
Indice C.B.R.

(OSUHVHQWHLQIRUPHHVXQDFRSLDGHORULJLQDOHOFXDOVHHQFXHQWUDFXVWRGLDGRHQHODUFKLYRGHOODERUDWRULR
(QFXPSOLPLHQWRGHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDOOHLQIRUPDPRVGHTXHVXVGDWRVSHUVRQDOHVVRQLQFOXLGRVHQILFKHURVWLWXODULGDGGH73)
*(7,16$(852(678',266/FX\DILQDOLGDGHVODJHVWLyQGHFOLHQWHVLQFOXLGDVODVDFFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQFRPHUFLDO
(QHOFDVRGHTXHHQWUHODLQIRUPDFLyQTXHHO&OLHQWHIDFLOLWDD73)*(7,16$(852(678',266/ILJXUHQGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOGHRWURVSURIHVLRQDOHVLQWHUYLQLHQWHVHQODREUD GLUHFFLyQIDFXOWDWLYD
HWF HO&OLHQWHVHFRPSURPHWHDIDFLOLWDUORVPLVPRVKDELHQGRFXPSOLGRWRGRVORVUHTXHULPLHQWRVGHOD/23'HQHVSHFLDOKDELHQGRLQIRUPDGR\UHFRJLGRHORSRUWXQRFRQVHQWLPLHQWRGHORVFLWDGRV
SURIHVLRQDOHVSDUDTXHVXVGDWRVGHFRQWDFWRSXHGDQVHUFHGLGRVD73)*(7,16$(852(678',266/FRQGRPLFLOLR&5DPyQGH$JXLQDJDQ0DGULG  TXLHQORVXWLOL]DUi~QLFD\
H[FOXVLYDPHQWHFRQODILQDOLGDGGHHMHFXWDUHOVHUYLFLRHQFDUJDGRSRUHO&OLHQWH

2%6(59$&,21(6

9%'725'(//$%25$725,2

6$PWV

(QFDVRGHUHFLELUVXDXWRUL]DFLyQRUHVXOWDUQHFHVDULRSDUDHODGHFXDGRGHVDUUROORGHORVILQHV\IXQFLRQHVGHOD&RPSDxtD73)*(7,16$(852(678',266/SRGUiFRPXQLFDUORVUHVXOWDGRVGHO
HQVD\RHQWUHORVTXHSRGUiQILJXUDUVXVGDWRVSHUVRQDOHVDODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDGHODREUDHQFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDDSOLFDEOH
3DUDHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQSUHYLVWRVHQOD/H\SXHGHGLULJLUVHPHGLDQWHFRUUHRHOHFWUyQLFRD73)*(7,16$(852(678',266/5HI3URWHFFLyQGHGDWRV

-RUGL*UDX%RL[
/DERUDWRULRGH(QVD\RVSDUDHO&RQWUROGH&DOLGDGGHOD(GLILFDFLyQLQVFULWRHQHO5HJLVWUR*HQHUDOGHO&yGLJR7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQHQIHFKD\
FyGLJR&$7/
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Ë1',&('(&2/$362
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81(
3UHVLyQDODTXHVHUHDOL]DHOHQVD\RN3D

3UREHWDUHPROGHDGDFRQODIUDFFLyQGHPXHVWUDTXHSDVDSRUWDPL]
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3UHVLyQDODTXHVHUHDOL]DHOHQVD\R0SD

'HQVLGDGVHFDGHODSUREHWDGHHQVD\RJFF
+XPHGDGGHODSUREHWDGHHQVD\R

'HQVLGDGVHFDGHODSUREHWDGHHQVD\RJFF
+XPHGDGGHODSUREHWDGHHQVD\R

*UDGRGHFRPSDFWDFLyQUHVSHFWR3UyFWRUGHUHIHUHQFLD

*UDGRGHFRPSDFWDFLyQUHVSHFWR3UyFWRUGHUHIHUHQFLD
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*(268'(QJLQ\HULD*HROzJLFD
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0XHVWUDV

(VFDOD

5HEOHUWVJUDQXODUVFRPSDFWDWV

/LWRORJtD

,QLFLR(MHFXFLyQ

'HVFULSFLyQ

&RWD
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3RFNHW

3URIXQGLGDG$OFDQ]DGD
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JUDQXODUVLVzOHGjILF
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PDUUy
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,QYHVWLJDFLyQ
6RQGHLJ

&DMDPXHVWUDV
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2SHUDGRU
2PDU3UDWV

2EUD
$YDQWFDQDOGUHWD(EUH;HUWD

'LiP)RUR

&RWD

&RPLWHQWH
+LGURORJLDL4XDOLWDWGHO $LJXD6/

1LYHOIUHiWLFR

'HVFULSFLyQ

3URIXQGLGDG$OFDQ]DGD
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6RQGHR
6
(VWDELOL]DFLyQ
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6RQGHLJ

3HUIRUDFLyQ

2SHUDGRU
2PDU3UDWV
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$YDQWFDQDOGUHWD(EUH;HUWD

LQIR#JHRVXGHV
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1. INTRODUCCIÓ

condicions d’hissat de la mateixa. Així mateix,
l’estructura de suport ha d’estar dimensionada

En el present annex es presenta l’anàlisi de les alternatives considerades per a l’elecció del tipus

per a resistir les empentes hidràuliques i les

d’element de tancament o seccionament de l’avantcanal, per al revestiment o secció hidràulica del

eòliques fruit de l’impacte de les ratxes de vent

tram d’avantcanal i les alternatives considerades per a la millora del conjunt format pel sobreeixidor

que es produeixen en aquesta zona.

(cota inferior d’instalꞏlació) i la biga deflectora de flotants, amb l’objecte de donar una justificació
tècnica i econòmica de la solució adoptada.

En consulta a l’Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l'Ebre o IDECE

2. CONSIDERACIONS GENERALS

(organisme autònom adscrit al Departament de
Territori i Sostenibilitat) sobre el gàlib màxim de

Les alternatives han estat analitzades considerant independentment les tres actuacions bàsiques
plantejades en el present projecte, es a dir, el seccionament de l’avantcanal, el revestiment de la
secció i la millora del sobreeixidor i la biga de flotants. En cada cas s’han analitzat les alternatives més
adients, valorant en cada cas les avantatges i inconvenients de cadascuna d’elles respecte de la resta.

3. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES
Seccionament de l’avantcanal

les embarcacions que poden circular de forma
habitual per aquest tram de l’Ebre, la resposta
va ser de 3,30 m. S’ha procurat deixar una
alçada lliure de 3,50 m en condicions de
avantcanal ple, condicions més desfavorables
des del punt de vista de l’alçada lliure

Imatge 1. Comporta tipus vagó lliscant

disponible per al pas de les embarcacions. A
la Imatge 1 es pot veure un exemple d’instalꞏlació d’una comporta d’aquest tipus.

Resulta necessari disposar d’un element de seccionament en l’avantcanal que permeti efectuar una
3.1.2. Alternativa 2: Comporta abatible tipus clapeta

maniobra de tancament amb garanties de seguretat, d’estanqueïtat i compatible amb la navegabilitat
del tram. Per a la redacció del present projecte s’han avaluat diferents alternatives que es contrasten
en el següent punt. Les alternatives o tipologies de comporta estudiades han estat:


Alternativa 1: COMPORTA MURAL TIPUS VAGÓ



Alternativa 2: COMPORTA ABATIBLE TIPUS CLAPETA



Alternativa 3: COMPORTES TIPUS ENCLUSA



Alternativa 4: COMPORTA TIPUS TAINTOR

3.1.1. Alternativa 1: Comporta mural tipus vagó

La

segona

alternativa

estudiada

és

la

instalꞏlació d’una comporta abatible. Aquesta
alternativa implica disposar d’un sistema de
tancament semblant al del sobreeixidor on, a
través d’uns braços hidràulics, es podria elevar
una comporta amb eix horitzontal sobre el fons
de l’avantcanal que permetria efectuar la
maniobra de tancament. Aquesta proposta
implica una major incidència en obra civil sobre

La comporta mural tipus vagó és un tipus de comporta que permet efectuar un tancament vertical

el tram d’avantcanal existent doncs s’han de

deixant lliscar la comporta a través dels perfils o guies verticals. Aquest tipus de comporta implica una

generar els murs de reacció així com modificar

superestructura d’acer de dimensions considerables per a permetre el pas de les embarcacions en

el fons de l’avantcanal en aquest tram.
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3.1.3. Alternativa 3: Comportes tipus enclusa

3.1.5. Estudi de les alternatives

Les comportes de tipus enclusa, semblant a la ja existents a la zona de l’actual pas de les

A continuació, a la Taula 1 s’adjunta una comparativa entre els principals avantatges i inconvenients

embarcacions, és una alternativa que consisteix en instalꞏlar una comporta amb dues fulles batents

de cadascun d’aquests elements de seccionament.

que obren mitjançant eixos verticals situats als murs laterals de l’avantcanal. Aquests mecanismes
Taula 1. Anàlisi d’avantatge i inconvenients de cada alternativa estudiada.

s’accionen mitjançant uns braços oleohidràulics degudament ancorats sobre uns murs de reacció que
haurien de construir-se als costat del canal tal i com es pot observar a la Imatge 3. Aquest sistema
requereix d’un bypass per a poder equilibrar les

TIPUS D’ELEMENT DE
SECCIONAMENT

pressions interior de l’aigua abans d’efectuar

AVANTATGES

INCONVENIENTS

secció de l’avantcanal en el punt d’instalꞏlació

COMPORTA MURAL TIPUS

de les comportes per tal de que la comporta

VAGÓ

 El cost d’adquisició de l’equip és
el més baix respecte de les altres
alternatives considerades.
 La posició de seguretat de la
comporta és totalment baixada o
tancada.
 El temps d’instalꞏlació sobre
l’avantcanal existent és baix.
 El
cost
d’instalꞏlació
i
implicacions d’obra civil són
moderats.

COMPORTA ABATIBLE TIPUS

 La integració a l’entorn d’aquest
element no té implicacions
important doncs no sobresurt en
excés respecte de la cota de
l’avantcanal.
 El pas de l’aigua i embarcacions
és net amb la posició totalment
oberta.

 El cost d’adquisició de l’equip és
moderadament alt.
 La posició de seguretat de la
comporta és totalment baixada o
oberta.
 El temps d’instalꞏlació sobre
l’avantcanal
existent
és
important.
 El cost d’instalꞏlació i les
repercussions sobre l’obra civil
són altes.

 La integració a l’entorn d’aquest
element no té implicacions
important ja que sobresurt molt
poc respecte de l’avantcanal.
 El pas de l’aigua i de les
embarcacions és molt net amb la
posició totalment oberta.
 És la millor alternativa pel que fa
a la navegabilitat.
 És un sistema molt robust.

 El cost d’adquisició de l’equip és
bastant alt.
 Requereix d’un sistema de
bypass que equilibri pressions.
 El temps d’instalꞏlació sobre
l’avantcanal existent és bastant
elevat.
 El cost d’instalꞏlació i les
repercussions sobre l’obra civil
són les més altes.

qualsevol maniobra d’obertura. Aquesta opció
implica una modificació considerable de la

resti protegida del flux d’aigua en posició oberta
i no impacti de forma important. Aquestes
comportes estarien dotades d’una passarelꞏla
que permetria transitar d’un costat a l’altre per

Imatge 3. Comportes tipus enclusa.

sobre d’elles tal i com s’observa a la Imatge 3.
3.1.4. Alternativa 4: Comporta tipus Taintor
L’alternativa

de

seccionar

l’avantcanal

CLAPETA

mitjançant un comporta tipus Taintor passaria
per replicar l’actual sistema de seccionament
existent associar a la central hidroelèctrica i
que no resulta estanc. La comporta tipus
Taintor o radial implica l’execució de dos murs
de reacció sobre els quals s’instalꞏlen els
ancoratges per als cilindres o accionaments
oleohidràulics. La repercussió d’obra civil

COMPORTES TIPUS

resulta important pel que fa a les modificacions

ENCLUSA

a efectuar sobre l’avantcanal i és pareguda a la

Imatge 4. Comporta tipus Taintor.

que es necessitaria en el cas de comporta
abatible tipus clapeta degut a la forma de funcionament i d’hissat de la comporta.
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 L’impacte visual de l’estructura
de suport és molt gran.
 Les operacions de manteniment
impliquen pujar fins als 13 m
d’alçada
per
accedir
als
actuadors.
 Requereix
d’una
estructura
auxiliar que li aporti rigidesa
enfront a les accions eòliques.
 L’accionament oleohidràulic per
a efectuar la maniobra resulta
complex.
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COMPORTA TIPUS TAINTOR

 La integració a l’entorn d’aquest
element té implicacions baixes
doncs sobresurt poc respecte de
la cota de l’avantcanal.
 El pas de l’aigua i embarcacions
és net amb la posició totalment
oberta.

 El cost d’adquisició de l’equip és
molt alt.
 La posició de seguretat de la
comporta és totalment baixada o
oberta.
 El temps d’instalꞏlació sobre
l’avantcanal
existent
és
important.
 El cost d’instalꞏlació i les
repercussions sobre l’obra civil
són altes.

La tècnica de processament de jerarquia analítica és particularment útil en el cas d'utilitzar com a regla
de decisió el mètode de combinació lineal ponderada, en el qual la suma dels pesos ha de ser igual a
1. La tècnica de ponderació desenvolupada per Saaty (1977) permet establir els pesos comparant la
importància relativa dels criteris per parells, la qual cosa és molt més senzilla que establir directament
el pes de cada criteri fins i tot amb un nombre reduït de criteris. En aquesta tècnica els pesos relatius
dels criteris per parells s'assignen en una escala contínua entre 1/9 i 9, i es construeix una matriu de
pesos per parells de criteris en la qual el pes relatiu de cada parell de criteris és invers al pes relatiu
del parell de criteris invers (per exemple si la importància relativa del criteri A respecte del B és de 7,
la importància relativa del criteri B respecte de l'A és 1/7). Un cop construïda la matriu de pesos relatius

3.1.6. Procés Analític Jeràrquic (Analytic Hierarchy Process, AHP)

per parells, els pesos finals dels criteris s'obtenen calculant el primer vector propi de la matriu de pesos
relatius per parells. En aquest mètode, a més, és possible calcular un índex de consistència dels pesos

Per a l’anàlisi i presa de la decisió sobre la millor de les alternatives estudiades s’ha utilitzat la

finals obtinguts, anomenat taxa de consistència, que indica la probabilitat que els pesos relatius per

metodologia de l’anàlisi multicriteri o procés analític jeràrquic (Analytic Hierarchy Process, AHP). En

parells de criteris s'hagin assignat de forma aleatòria. Segons Saaty (1977), una taxa de consistència

els problemes d'anàlisi multicriteri és habitual que l'investigador o el responsable de prendre les

superior a 0,1 indica una probabilitat d'aleatorietat (o inconsistència) dels pesos per parells assignats

decisions consideri que hi ha factors més importants que d'altres a l'hora d'avaluar les solucions. La

que obliga a refer la matriu de pesos relatius per parells. A més del valor global de taxa de consistència

importància relativa de cada factor s'estableix mitjançant valors numèrics anomenats pesos, que

el mètode permet determinar en quins parells de criteris es produeixen les majors inconsistències.

serveixen per definir la ponderació dels criteris. Els pesos assignats als criteris, juntament amb
l'establiment inicial dels criteris a considerar i l'assignació de puntuacions als valors dels criteris, són

A continuació, a la Taula 2 es presenten els criteris i valors assignats que s’han tingut en compte per

els aspectes més subjectius i que, d'altra banda, influeixen més en el resultat de l'avaluació multicriteri.

a cadascuna de les alternatives estudiades:

En aquest sentit, la ponderació dels criteris ha estat el resultat del consens entre múltiples opinions

Taula 2. Dades per a l’anàlisi amb la metodologia AHP.

amb els fabricants d’aquests elements per tal de reduir biaixos particulars i palꞏliar els inconvenients
d'aquest procediment subjectiu.
Un segon aspecte no menys important és la coherència interna dels pesos assignats als factors. Hi
ha nombroses tècniques de ponderació, tant directes com indirectes (Chakhar and Mousseau, 2008).
Entre les tècniques de ponderació directes hi ha les tècniques anomenades d'arranjament simple, en
què tan sols s'estableix un ordre de prioritat dels criteris i no pesos pròpiament dits, i la d'arranjament
cardinal simple, en què els pesos dels criteris s'estableixen dins d'una escala determinada. Com a
tècniques indirectes de ponderació de criteris cal destacar la tècnica d'estimació interactiva, la de

Element
Comporta tipus
vagó
Comporta clapeta
abatible
Comportes tipus
enclusa
Comporta tipus
Taintor

Preu i Cost
instalꞏlació [€]

Operació i
manteniment

Temps instalꞏlació
[mesos]

Impacte
visual

268.744,00 €

Molt alt

1,7

Molt alt

313.701,00 €

Moderat

2,8

Moderat - alt

277.177,00 €

Moderat - alt

3,5

Moderat

323.853,00 €

Alt

2,9

Moderat - alt

compromisos d'indiferència i el processament de jerarquia analítica (Saaty, 1977; 1980) que és la que
s’ha utilitzat en aquest cas.

A partir d’aquestes dades i de l’assignació d’importància a cadascun dels criteris es procedeix a aplicar
el mètode. En les següents taules es pot veure de forma resumida el resultat del mètode:
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Taula 3. Matriu de valors per al criteri del preu.

Comporta
tipus vagó
Comporta
clapeta
abatible
Comportes
tipus
enclusa
Comporta
tipus
Taintor
SUMA

CRITERI: PREU
Comporta
Comporta
tipus
tipus enclusa
Taintor

Taula 5. Matriu de valors per al criteri del temps d’instalꞏlació.

Comporta
tipus vagó

Comporta
clapeta
abatible

1,000

7,000

2,000

9,000

0,570 0,483 0,608 0,450 0,528

0,143

1,000

0,167

2,000

0,081 0,069 0,051 0,100 0,075

0,500

6,000

1,000

8,000

0,285 0,414 0,304 0,400 0,351

0,111

0,500

0,125

1,000

0,063 0,034 0,038 0,050 0,046

1,754

14,500

3,292

20,000

Matriu normalitzada

Comporta
tipus vagó

Valor
mitjà

SUMA
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Valor
mitjà

1,000

6,000

9,000

7,000

0,609 0,766 0,563 0,677 0,654

0,167

1,000

3,000

2,000

0,101 0,128 0,188 0,194 0,153

0,333

0,333

1,000

0,333

0,203 0,043 0,063 0,032 0,085

0,143

0,500

3,000

1,000

0,087 0,064 0,188 0,097 0,109

SUMA

1,643

7,833

16,000

10,333

Taula 6. Matriu de valors per al criteri de l’impacte visual.

CRITERI: IMPACTE VISUAL

CRITERI: OPERACIÓ I MANTENIMENT

Comporta
tipus vagó
Comporta
clapeta
abatible
Comportes
tipus
enclusa
Comporta
tipus
Taintor

Matriu normalitzada

Comporta
tipus vagó
Comporta
clapeta
abatible
Comportes
tipus
enclusa
Comporta
tipus
Taintor

Taula 4. Matriu de valors per al criteri de la operació i manteniment.

Comporta
tipus vagó

Comporta
clapeta
abatible

Comporta
tipus enclusa

Comporta
tipus
Taintor

1,000

0,111

0,200

0,333

0,056 0,057 0,045 0,040 0,050

9,000

1,000

3,000

2,000

0,500 0,514 0,682 0,240 0,484

5,000

0,333

1,000

5,000

0,278 0,171 0,227 0,600 0,319

3,000

0,500

0,200

1,000

0,167 0,257 0,045 0,120 0,147

18,000

1,944

4,400

8,333

Matriu normalitzada

CRITERI: TEMPS INSTALꞏLACIÓ
Comporta
Comporta
Comporta
clapeta
tipus
tipus enclusa
abatible
Taintor

Comporta
tipus vagó

Comporta
clapeta
abatible

Comporta
tipus enclusa

Comporta
tipus
Taintor

Comporta
tipus vagó
Comporta
clapeta
abatible
Comportes
tipus
enclusa
Comporta
tipus
Taintor

1,000

0,333

0,111

0,250

0,059 0,040 0,069 0,043 0,053

3,000

1,000

0,250

0,500

0,176 0,120 0,155 0,087 0,135

9,000

5,000

1,000

4,000

0,529 0,600 0,621 0,696 0,611

4,000

2,000

0,250

1,000

0,235 0,240 0,155 0,174 0,201

SUMA

17,000

8,333

1,611

5,750

Valor
mitjà

Matriu normalitzada

Valor
mitjà
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Taula 7. Matriu de l’assignació de la ponderació entre criteris.

Revestiment de l’avantcanal

Matriu de comparació per parelles - CRITERIS
Preu i Cost
Temps
Operació i
Impacte
instalꞏlació
instalꞏlació
Matriu normalitzada
manteniment
visual
[€]
[mesos]
Preu i Cost
instalꞏlació
[€]

1,000

Operació i
manteniment

2,000

Temps
instalꞏlació
[mesos]
Impacte
visual
SUMA

0,500

0,500

0,167

Pel que fa al revestiment de l’avantcanal, al tractar-se d’una zona excavada en el terreny natural es
Valor
mitjà

0,091 0,071 0,067 0,103 0,083

plantegen dues alternatives per tal de conformar la secció tipus:


Alternativa 1: CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA SECCIÓ RECTANGULAR DE FORMIGÓ
ARMAT

1,000

2,000

0,200

0,182 0,143 0,267 0,124 0,179



Alternativa 2: CONSTRUCCIÓ D’UNA SECCIÓ RECTANGULAR APROFITANT EL
LATERAL REVESTIT EXISTENT, OBTENINT UNA SECCIÓ MIXTA TRAPEZIAL.

2,000

0,500

1,000

0,250

0,182 0,071 0,133 0,155 0,135
3.2.1. Comparativa tècnica de les alternatives plantejades

6,000

5,000

4,000

1,000

11,000

7,000

7,500

1,617

0,545 0,714 0,533 0,619 0,603
L’execució d’una nova secció rectangular suposa una sèrie d’avantatges clares enfront a l’aprofitament
de part de la secció existent, com són la major seguretat davant la quantitat de pèrdues, la
homogeneïtzació de la secció existent al llarg de tot l’avantcanal, facilitant així les feines de neteja i
reparació, la major capacitat hidràulica de la secció i la menor ocupació en planta. Tot i així, existeix
també un inconvenient associat que és el major cost d’execució.

Taula 8. Matriu de resum de resultats.

Preu i Cost
instalꞏlació [€]

Operació i
manteniment

Comporta tipus
vagó
Comporta
clapeta abatible
Comportes tipus
enclusa
Comporta tipus
Taintor

0,528

0,050

0,075

Ponderació

Temps instalꞏlació
[mesos]

S’ha realitzat la comparació pel que fa a nivell hidràulic, generant dos models bidimensionals amb les

Impacte
visual

Total

0,654

0,053

0,173

cabals de circulació de l’avantcanal, produint-se taxes de transport i velocitat acceptables en tots els

0,484

0,153

0,135

0,195

casos. Cap de les dues seccions estudiades presenta millores significatives respecte de l’altra atenent

0,351

0,319

0,085

0,611

0,466

0,046

0,147

0,109

0,201

0,166

0,083

0,179

0,135

0,603

dues alteratives estudiades. Des d’aquest punt de vista, les dues seccions són combatibles amb els

al criteri hidràulic.
3.2.2. Avaluació dels costos
L’Avaluació dels costos s’ha fet considerant el preu metre lineal de cada tipus de secció, tenint en
compte el cost d’execució material en cada cas. A la Taula 9 es pot veure el preu aproximat de
cadascuna de les alternatives.

Atenent als criteris establerts i a la metodologia aplicada, l’opció de les comportes tipus enclusa és la

El desglossament del pressupost d’execució material en cadascuna de les partides es troba a

més adient amb un valor del 46,6%.

l’Apèndix 1 del present annex.
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Taula 9. Costos associats a la construcció de l’avantcanal per a cadascuna de les alternatives estudiades.

vertical giratòria, que ajudaria a augmentar les velocitats i dirigir els flotants cap al sobreeixidor. Com
a mesura complementària es proposa l’ús d’un sistema format per una cinta transportadora amb

Alternativa

Cost [€/m]

rascletes, colꞏlocada sobre la biga deflectora de manera que dirigeix els flotants cap a la sortida.

Alternativa 1

4.135,04 €

Aquesta alternativa és tècnicament adequada però té unes implicacions funcionals que no són les

Alternativa 2

5.383,60 €

òptimes al permetre que els flotants recorrin tot l’avantcanal i se situïn enfront l’esclusa i el canal de
reg. El cost d’implantació no és gaire diferent de la construcció d’un nou sobreeixidor, degut a les

Un altre factor a tenir en compte és el manteniment que implica cadascuna de les dues alternatives

implicacions en l’obra civil existent, el risc que representa demolir parcialment aquesta estructura i

estudiades. Per experiència pròpia de la Comunitat de Regants, les seccions de canal amb secció

perquè es requeriria igualment d’unes noves comportes. A més a més, aquesta alternativa té associat

trapezoïdal impliquen majors manteniments ja que la proliferació d’algues és superior que no pas en

un costos de manteniment, que en aquest cas es vol evitar.

les seccions vertical o seccions en U. Aquest fet és important a l’hora de seleccionar la millor
alternativa.

L’alternativa 2 proposa la construcció d’un nou sobreeixidor, de geometria igual a l’existent, però
adaptat a una cota de descàrrega que faci possible el correcte funcionament del mateix. Aquesta

Millora del sobreeixidor i la biga deflectora

alternativa no permet l’arribada dels flotants a l’entrada de l’enclusa i del canal, permetent la seva
eliminació aigües amunt dels mateixos.

A causa dels actuals problemes d’acumulació de flotants es necessari plantejar una sèrie d’actuacions
com la millora del disseny del sobreeixidor existent a la part final de l’avantcanal i la instalꞏlació d’una

Per tant, s’ha optat per l’alternativa 2 perquè assegura el bon funcionament del sistema i no té
associats costos de manteniment addicionals.

biga deflectora que dirigeixi adequadament els flotants al sobreeixidor.
Pel que fa a aquesta alternativa, s’ha avaluat de forma detallada quina ha de ser la cota d’instalꞏlació
Bàsicament s’han plantejat dues alternatives, una que manté la ubicació actual tant del sobreeixidor

del sobreeixidor que compleixi amb els dos supòsits següents:

com de la biga deflectora de flotants i proposa l’ús d’elements complementaris com un agitador
submergible o un sistema de neteja situat sobre la biga deflectora i una segona alternativa que proposa
la construcció d’un nou sobreeixidor, donant una nova ubicació i geometria.
En resum es plantegen les següents alternatives:


Alternativa 1: Mantenir la ubicació del sobreeixidor i la biga deflectora i afegir elements
d’ajuda al flux com ara un agitador o un sistema de neteja fix



Alternativa 2: Construcció d’un nou sobreeixidor i una biga deflectora

3.3.1. Comparativa de les alternatives plantejades
L’Alternativa 1 manté la configuració del sobreeixidor actual, reculant únicament el mur separador de
les comportes i rebaixant la cota de coronació de forma que no dificulti el pas dels flotants. Com a
mesura complementaria es proposa la colꞏlocació d’un agitador del flux submergible amb fixació
Página 8 de 9




Sigui capaç d’arrossegar els flotants de grans dimensions garantint el calat apropiat
Resulti segura pel que fa a no esgotar el cabal de l’avantcanal i afectar de forma significativa
al canal de reg

A l’Annex 8. Càlculs hidràulics es descriu detalladament quina ha estat la metodologia seguida i els
criteris que determinen l’elecció d’aquesta cota que assegura els dos criteri anteriorment esmentats.
Aquesta alternativa contempla continuar disposant de l’actual sobreeixidor com a element de gestió
del cabal i de seguretat en cas de necessitar-lo.

4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
Per concloure aquest annex, es presenten les alternatives seleccionats en cada cas atenent als criteris
anteriorment mencionats:
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Seccionament de l’avantcanal
L’element escollit per a seccionar l’avantcanal es una comporta tipus enclusa, ja que és la que
representa majors avantatges respecte de la resta d’alternatives estudiades en l’estudi multicriteri.

Revestiment de l’avantcanal
La secció tipus plantejada és la secció en U, és a dir, formigonant els dos murs de l’avantcanal i sense
utilitzar part del talús existent del dic de contenció. Aquesta alternativa garanteix una major seguretat
i estanqueïtat del conjunt a més d’una menor ocupació en planta.

Millora del sobreeixidor i la biga deflectora
En quant al sobreeixidor, es determina ubicar un nou sobreeixidor en una zona de flux preferent
acompanyant-lo d’un nou deflector. El llavi inferior d’aquest sobreeixidor se situarà a una cota que
asseguri un major arrossegament que permeti que els flotants (troncs i canyes principalment) puguin
ser arrossegats per la força de l’aigua i retornats al riu Ebre així com la seguretat necessària pel que
fa a les pèrdues de cabal que es produeixin durant aquestes maniobres de neteja i que no impliquin
pèrdues excessives d’aigua en el canal de reg.
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1. INTRODUCCIÓ
A continuació s’adjunten els llistats de definició geomètrica en planta d’alineacions i punts successius
cada 20 metres. Aquests llistats recullen les següents dades
Alineacions
o

PK inici i final de cada alineació en planta

o

Desenvolupament del tram

o

Coordenades X i Y d’inici i final del tram

o

Coordenades Xc i Yc del centre del radi

o

Azimut d’inici i final del tram

o

Paràmetre d’alineació

LISTADO DE EJES
EJE CAMINO
Tipo P.K.
Rec
0
Rec
0,917
Rec
9,807
Cur
53,282
Rec
85,41
Cur
127,796
Rec
145,392
184,297

Coord. X
288748,1
288748,6
288754,3
288781,7
288806,2
288844,9
288859
288881,6

LISTADO DE EJES
EJE CANAL
Tipo P.K.
-4,792
Rec
0
Cur
47,829
Rec
105,473
Cur
130,863
Rec
169,322
218,286

Coord. X Coord. Y
Azimut
Radio
Parametro
Longitud
288758,1
4533121,629 156,4965
288758,1
4533121,629 156,4965
0
0
47,829
288788,3
4533084,54 156,4966 -126,25
0
57,644
288833,5
4533049,542 127,4293
0
0
25,39
288856,6
4533038,938 127,4294
83,75
0
38,459
288886,7
4533015,55 156,664
0
0
48,964
288917,5
4532977,499 156,664
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Coord. Y
4533113
4533113
4533106
4533072
4533052
4533034
4533024
4532992

Azimut
Radio
Parametro Longitud
156,5682
0
0
0,917
156,4092
0
0
8,89
156,5921
0
0
43,475
156,5897 -83,101
0
32,128
126,842
0
0
42,385
126,9239
42,15
0
17,596
160,4382
0
0
38,905
160,4382
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dic per efectes de fuita de fins de la base. El que pot afectar a les garanties de cabal de la

1. INTRODUCCIÓ

concessió de 27,65 m3/s que té assignada la Comunitat de regants.
L’objecte d’aquest annex és el d’explicar els anàlisis i càlculs realitzats per concretar un disseny que



de forma adequada resolgui els problemes de funcionament associats a la gestió dels flotants.

flotants haurien de retornar al riu en arribar a la línia de comportes, mitjançant la biga
deflectora, a través del sobreeixidor existent a la part esquerra, però no succeeix.

Per aquest motiu els principals esforços es centraran en la determinació de la cota més adequada per
l’establiment del llavi del nou sobreeixidor i la ubicació de la nova biga deflectora, tot comprovant que

En situació d'avinguda hi ha una gran quantitat de flotants que entren a l’avant-canal. Aquests

4. DESCRIPCIÓ DELS MODELS REALITZATS I PROCÉS DE CÀLCUL

la nova secció de revestiment del canal proposada, permet eficientment el transport del cabal

Introducció

necessari.

2. ANTECEDENTS

Per a resoldre el repte de disseny plantejat s’han utilitzat diferents eines i metodologies, així com ha
calgut determinar les condicions de contorn de l’anàlisi en base a les dades històriques de nivells i

Abans de la implantació de la Central Hidroelèctrica hi havia un sobreeixidor lliure aigües amunt de

cabals mesurats per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i les dades facilitades per la pròpia

les comportes del canal que complia amb la funció d’eliminació dels flotants. L’any 1992 es va construir

CGRMDE.

la Central Hidroelèctrica de Xerta, propietat de la Compañía Mediterránea de Energías, S.A., segons
concessió d’aprofitament emesa per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre amb data 21 de gener de

Per la simulació del flux a l’avant-canal s’han utilitzat fins a tres tipus de models:

2001. El cabal de l’aprofitament és de 553 m3/s amb un salt brut de 5,32 m y una potència de 25.250
kW. Durant les obres de construcció de la central es va variar la situació de l'antic avant-canal i no es



del canal de reg per simular el pas sota las comportes i imposar-ho com a condició de contorn.

va revestir totalment sinó que es va deixar un tram per executar d'uns 200 metres, el més pròxim a
l'inici del canal Dret.

Model unidimensional, amb el programa HEC-RAS, per a determinar la cota a l’entorn de l’inici



Model bidimensional, amb el programa GUAD 2D, tant de la situació actual com de la solució
proposta.

Tampoc es va executar cap camí de servei i com que hi ha un tal·lus rocós al marge dret i al marge
esquerre (part del Riu) fa que l’avant-canal sigui inaccessible.



Model tridimensional, amb el programa OpenFOAM, que tot i no tenir el nivell de
desenvolupament desitjat per precisar suficientment la resolució dels problemes, sí han servit
per determinar que els flux d’aigua eren adequats.

Durant les obres de construcció de la Central Hidroelèctrica es va variar la situació de l'antic avantA continuació, es fa una descripció detallada d’aquests models i es presenten els resultats obtinguts

3. PROBLEMÀTICA ACTUAL
Fruit de l’experiència de la pròpia Comunitat de Regants i de les visites efectuades durant la redacció

amb cadascun d’ells.

Condicions inicials de contorn

del present projecte constructiu s'han constatat els següents problemes:


La comporta Taintor de retenció no funciona correctament i és necessari dotar d’un nou
element de regulació que sigui capaç de seccionar eficaçment el canal.



Hi ha uns 200 metres d'avant-canal que no estan revestits, fet que provoca que es produeixin
pèrdues importants de cabal, no controlades, i que a més suposen un perill de col·lapse del
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Per establir les condicions de contorn relacionades amb els nivells i cabals a l’interior de l’avant-canal,
canal i riu, s’han comparat les dades de les fonts d’informació disponibles, com son els cabals
identificats/mesurats per la Condeferació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i la Comunitat General de
Regants del Marge Dret de l’Ebre (CGRMDE).
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En aquest model es simula la geometria del final del tram actual de l’avant-canal i els primers dos
quilòmetres del canal, per tal de determinar les condicions de nivell en el tram final de l’avant-canal i
el pas sota comporta, per poder-ho imposar com a condicions pròpies del model 2D que dimensionarà
el sobreeixidor.
En aquest mòdul s’introdueix el cabal de càlcul del tram d’estudi, en la secció de l’extrem d’aigües
avall i les condicions de contorn, que depenen del tipus de flux analitzat.
El cabal de càlcul correspon al cabal màxim de concessió que és de 27,8 m3/s a l’entrada del canal.
Donada la geometria del problema el règim del flux és lent i per tant, només és necessari imposar una
condició de contorn aigua avall del flux. En aquest cas s’ha imposat calat normal a una secció situada
a més d’un quilòmetre aigües avall del final de l’avant-canal, prou allunyada perquè pugui ser
considera en règim permanent i uniforme.
Computacionalment, una vegada definida la geometria i determinades les condicions de contorn i el
cabal de càlcul, només resta executar el programa per obtenir els resultats. Aquest mòdul es defineix
el tipus de càlcul que es realitza, en funció del règim del flux, que en el cas és règim lent.
Imatge 1.- La gràfica permet correlacionar els nivell/calats a les diferents infraestructures amb els cabals mesurats

Model Hec Ras dels primers metres de canal de la CGRMDE
S’ha generat un model unidimensional dels primers metres del canal amb el programa numèric HECRAS, versió 5.0.7. de març de 2019. Aquest programa resol les equacions diferencials de conservació
de la quantitat de moviment i de continuïtat, donant com a resultat els calats i les velocitats a les
seccions de càlcul. Aquest model pot calcular la làmina d’aigua en règim variable o estacionari. En
aquest cas s’ha realitzat el càlcul en règim estacionari, ja que el cabal és únic i no existeix cap
hidrograma d’entrada.
El procediment de càlcul es basa en la solució de l’equació de balanç de l’energia expressada
unidimensionalment, basada en la fórmula de Manning per a l’estimació de les pèrdues per fricció.
Aquesta equació, en la seva forma original, correspon a conegut trinomi de Bernouilli entre dues de
les seccions de càlcul, però convenientment desenvolupada dóna lloc a l’equació diferencial de les

Donat que les condicions no canvien en el tram de canal, aquesta simulació serveix per establir la
condició de nivell de contorn al final de l’avant-canal en la situació actual i en la situació futura.

Model Bidimensional Guad 2D
4.4.1. Introducció
El model GUAD-2D (volums finits) ha estat desenvolupat pel Departament de Mecànica de Fluids de
la Universitat de Zaragoza en col·laboració amb el Departament de R+D+i d’INCLAM, tenint en compte
la influencia dels obstacles al flux i els canvis de règim.
El software està organitzat en tres mòduls; un primer mòdul, GUAD CREATOR, rep les dades de
Terreny, Rugositat del l’entorn, Condicions de contorn, Condicions inicials de càlcul i paràmetres com
el Temps de simulació, Temps inicial i Temps final. Amb aquestes dades es passa al mòdul de càlcul
i operació del programa i el tercer mòdul es GUAD View, on realitza la visualització dels resultats.

corbes de rabeig, que té diversos mètodes de resolució utilitzats pel programa.
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Imatge 3.- Model digital de terreny elaborat amb l’eina GUAD Creator en la situació de l’estat actual del canal

Resultat de la simulació hidràulica en l’estat actual, es pot concloure que:



Imatge 2.- Presentació de l’interface de GUAD Creator

4.4.2. Modelització en situació actual

Pel cabal de concessió de 27,8 m3/s, els nivells que es generen al canal son de l’ordre de la
cota 9,05 a 9,10 m, si no es regula amb comportes el Canal Principal.
La capacitat de transport d’aigua del canal és molt superior al cabal concessionat.
Per un nivell de 10,50 m al riu Ebre i regulant les comportes del canal s’aconsegueix que el
nivell al vessador actual s’assoleixi i circuli el cabal de concessió.

En base a aquestes conclusions es pot formular la hipòtesi: “la cota del nou llavi es podria situar en
aquesta cota o al seu voltant, tot garantint que inclòs en els moments que s’aboquin flotants, la secció

Com s’ha esmentat el punt anterior el procés s’inicia amb el tractament de les dades geomètriques

de canal te capacitat per transportar a aquesta nivell el cabal de concessió”. Aquesta afirmació tindrà

per crear un model digital del terreny associant la geometria i la rugositat hidràulica, i a continuació

que ser validada a l’apartat següent quan es modifiqui la geometria i s’incorpori el nou sobreeixidor.

s’han introduït les condicions de contorn que en aquest cas han estat el calat anterior a les comportes
del canal pel cabal de concessió (27,8 m3/s) i el nivell del riu Ebre coincident amb la cota de l’assut,
en la geometria actual.

Es mostra a la Imatge 4, el resultat de nivells/calats i velocitats que s’han obtingut en cada una de les
cel·les del model hidràulic. A la imatge s’aprecia que la secció trapezoïdal actual aclareix el color blau
indicant que el calat disminueix i s’enfosqueix a les zones centrals en el calat és més gran.

A la Imatge 3, es presenta el model digital del terreny (MDT) elaborat amb Guad Creator, a partir de
les dades topogràfiques actuals de la infraestructura, incloent batimetria de detall, que permet crear
una malla amb les dades geomètriques que són la base de la simulació en situació actual. Es pot
apreciar a la imatge la gradació de colors que permet identificar la forma del canal així com apreciar
el detall dels elements principals; entrada al canal de navegació amb comporta enclusa, entrada al
canal principal de la CGRMDE i el sobreeixidor lateral del marge esquerre que aboca al riu Ebre.
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Imatge 4.- Model digital amb superposició de la capa de calats d’aigua sobre la capa de terreny

Les figures següents, mostren els resultats en diverses seccions; s’han triat una secció intermèdia del
canal i la pròpia secció del vessador actual, on es poden apreciar els nivells assolits per l’aigua. En
concret en aquest instant de la simulació, amb un cabal de 27,8 m3/s, s’obté un nivell d’aigua de 10,30
m a 10,33 m sobre una alçada de caixer de 11,30 m a la secció intermèdia (Imatge 5) i es pot apreciar
com sobre el vessador (Imatge 6) els nivells assolits per l’aigua tendeixen a zero, amb el que es
confirma que la làmina d’aigua està justament a la làmina del vessador i no es produeixen més que
petits vessaments per l’efecte d’onades o per petites variacions de cabal.

Annex 08. Càlculs hidràulics

Imatge 5.- Detall de la secció intermèdia amb nivell d’aigua a la cota 10,30 a 10,33 m.
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Imatge 6.- Detall de la secció amb els dos vans del sobreeixidor amb nivell d’aigua a la cota 10,35 a 10,40 m, enganxat a la pròpia base

Imatge 7.- Detall dels hidrogrames en les seccions intermèdia i al llavi del sobreeixidor.

de formigó.

La imatge següent (Imatge 7) mostra el detall de dos hidrogrames, la de la part superior mostra el
cabal circulant per la secció intermèdia del canal i de valor coincident amb 27,8 m3/s i la inferior dreta
mostra el llavi del sobreeixidor que es manté al voltant de zero amb puntes màximes de fins a 50 l/s,
funció d’onades i inestabilitats.

4.4.3. Modelització en situació de projecte
En aquest punt es tracta doncs de comprovar la bondat de la hipòtesi realitzada en l’apartat anterior
per situar la cota del llavi del nou vessador el més baix possible per generar una làmina amb capacitat
d’arrossegament.
Com s’ha esmentat el punt anterior el procés s’inicia amb el tractament de les dades geomètriques
per crear un model digital del terreny associant la geometria i la rugositat hidràulica, del nou
revestiment i del nou sobreeixidor i a continuació s’han introduït les condicions de contorn que en
aquest cas han estat el calat anterior a les comportes del canal pel cabal de concessió (27,8 m3/s) i el
nivell del riu Ebre coincident amb la cota de l’assut, en la geometria actual.
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A la Imatge 8, es presenta el model digital del terreny (MDT) elaborat amb Guad Creator, a partir de

Es mostra a la Imatge 9, el resultat de nivells/calats i velocitats que s’han obtingut en cada una de les

les dades topogràfiques actuals i de la infraestructura projectada. Es pot apreciar a la imatge la

cel·les del model hidràulic. A la imatge s’aprecia que la secció rectangular projectada i a diferencia de

gradació de colors que permet identificar la forma del nou canal així com apreciar el detall dels

a la simulació de la situació actual, no aclareix el color blau en els laterals de la secció indicant que el

elements principals; entrada al canal de navegació amb comporta enclusa, entrada al canal principal

calat es manté constant. S’aprecia com els calats baixen a la rampa d’accés i sobre els llavis del

de la CGRMDE i el sobreeixidor lateral del marge esquerre que aboca al riu Ebre i el nou sobreeixidor,

sobreeixidors.

la rampa d’accés a l’avant-canal i la geometria que confereix la nova secció de l’avant-canal amb el
revestiment.

Imatge 9.- Model digital amb superposició de la capa de calats d’aigua sobre la capa de terreny

Les figures següents, mostren els resultats en diverses seccions; s’han triat una secció intermèdia del
Imatge 8.- Model digital de terreny elaborat amb l’eina GUAD Creator en la situació de l’estat actual del canal

canal i les seccions del vessador projectat i l’actual, on es poden apreciar els nivells assolits per l’aigua.
En concret en aquest instant de la simulació, amb un cabal al voltant de 60 m3/s, és a dir en avinguda,

Resultat de la simulació hidràulica en l’estat actual, es pot concloure que:




Pel cabal de concessió de 27,8 m3/s, els nivells que es generen al canal son de l’ordre de la
cota 9,05 a 9,10 m, si no es regula amb comportes el Canal Principal.
La capacitat de transport d’aigua del canal és molt superior al cabal concessionat.
Per un nivell de 10,50 m al riu Ebre i regulant les comportes del canal s’aconsegueix que el
nivell al vessador actual s’assoleixi i circuli el cabal de concessió.

En base a aquestes conclusions es pot formular la hipòtesi: “la cota del nou llavi es podria situar en
aquesta cota o al seu voltant, tot garantint que inclòs en els moments que s’aboquin flotants, la secció
de canal te capacitat per transportar a aquesta nivell el cabal de concessió”. Aquesta afirmació tindrà

s’obté un nivell d’aigua de 10,40 m a la secció intermèdia (Imatge 10), quan sobre el vessador projectat
(Imatge 11) els nivells assolits per l’aigua es situen des de la cota 9,50 m a la 10,00 m, apreciant
l’efecte vessament lateral mentre s’aboquen al voltant de 32 m3/s per aquest, i pràcticament zero en
el sobreeixidor actual, continuant el cabal nominal de 27,8 m3/s pel Canal Principal.
Amb aquests resultats es confirma que la làmina del vessador està justament a la mínima cota possible
per assegurar el correcte funcionament de les instal·lacions en avinguda, permeten la circulació pel
Canal Principal del cabal concessionat i abocant fins a 30 m3/s pel nou vessador per eliminar els
flotants que puguin arribar a les instal·lacions.

que ser validada a l’apartat següent quan es modifiqui la geometria i s’incorpori el nou sobreeixidor.
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Imatge 10.- Detall de la secció intermèdia amb nivell d’aigua a la cota 10,40 m.
Imatge 11.- Detall de la secció amb els dos vans del sobreeixidor projectat amb nivell de formigó a la cota 9,20 i amb l’aigua a la cota 9,50
a 10,00m.

Página 8 de 10

Annex 08. Càlculs hidràulics

REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA

Imatge 12.- Detall de la secció amb els dos vans del sobreeixidor existent amb nivell de formigó a la cota 10,30 i amb l’aigua a la cota

Imatge 13.- Detall dels hidrogrames en les seccions intermèdia i a l’entrada al Canal Principal.

10,40 m.

La següent imatge (Imatge 14) mostra, a la part superior, l’hidrograma sobre el llavi del sobreeixidor
La imatge següent (Imatge 13) mostra el detall de dos hidrogrames, el de la part superior mostra el
cabal circulant per la secció intermèdia del canal i de valor coincident amb 60

m3/s

i la inferior dreta

mostra el cabal al voltant del 28 m3/s, similar al cabal de concessió a l’entrada del Canal Principal.

projectat, on s’aprecia que el cabal vessat és de 32 m3/s, una vegada s’ha estabilitzat el model. A la
part inferior de la imatge la secció representada és la del sobreeixidor existent, que es manté al voltant
de 100 l/s una vegada superada les inestabilitats inicials del model. Aquest valor molt proper a zero
indica el grau d’ajust assolit amb la solució.
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Imatge 16.- Vista del model amb les condicions hidràuliques desprès d’haver incorporat la biga deflectora.

Model 3D

Actualment els models hidràulics estan evolucionant de forma molt ràpida, essent la tendència actual
el desenvolupament de models 3D. Tot i que l’objectiu del projecte no era el desenvolupament d’un
model d’aquestes característiques, s’ha aprofitat per generar-ne un i comprovar en primera instància
els resultats amb els models més desenvolupats en 2D. Els resultats obtinguts han confirmat les
Imatge 14.- Mostra d’hidrogrames en les seccions coincidents amb els dos sobreeixidors.

hipòtesis i funcions previstes en els models 2D, tot guanyant precisió i atractiu en els resultats. El
software utilitzat ha estat OpenFOAM. A continuació s’adjunten dos vídeos que mostren les

Finalment s’ha incorporat la biga deflectora al model, i s’ha tornat a simular en les mateixes condicions

simulacions en 3D realitzades sobre la situació projectada.

anteriors, validant els resultats obtinguts i comprovant la component de velocitats cap al sobreeixidor,
el que redundarà en una major eficàcia de l’eliminació dels flotants.

Imatge 15.- Diagrama de velocitats amb la biga deflectora incorporada.

Página 10 de 10

Imatge 17.- Imatge dl model 3D desenvolupat de l’estat actual.
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1. INTRODUCCIÓ

1. Introducció: Es fa una declaració d'intencions relativa al contingut de l'annex i als criteris de
definició de l'estructura. Es fa una breu descripció de l'estructura i s'indica la normativa

Descripció de l’estructura
El tram d’avantcanal està format per una secció de formigó armat en forma d'U de secció variable. La

utilitzada.
2. Bases de projecte: Es fixen les condicions que permeten assegurar que, amb una acceptable
probabilitat, l'estructura projectada és capaç de suportar totes les accions que la poden

solera té una amplada entre paraments interiors de murs de 12,50 m en el seu tram inicial i de 21,50

solꞏlicitar durant el període de vida prevista, i pugui complir les funcions per les quals ha estat

m en el seu tram final, just a ‘entrada de la resclosa i del canal de reg. El cantell de la solera del canal

construïda amb uns costos acceptables de manteniment. S'estableixen els criteris de

és variable, i va des de 0,80 m en els seus extrems fins a 0,40 m en la seva part central. Els murs del

seguretat, es fixen les accions, els valors de càlcul i la combinació de les mateixes. També es

canal són de 0,60 m de gruix i de secció constant amb una alçada de 4,80 m. A la Imatge 1 es pot
veure el model numèric emprat per al càlcul de l’avantcanal.

fixen els criteris de durabilitat i protecció de les estructures.
3. Materials: S'especifiquen les característiques mecàniques dels materials que es requereix en
el projecte de les estructures. També es defineixen els nivells de control, els coeficients parcials
de seguretat i els diagrames tensió-deformació amb els quals es caracteritza el comportament
dels materials de cara a el càlcul dels esforços últims resistents.
4. Comprovació de l’avantcanal: Es calculen els esforços de càlcul i s'efectua la comprovació
de la seguretat dels diferents elements estructurals enfront de tals esforços. Per últim es
comprova la seguretat enfront de l'ELS de fissuració.

Normativa utilitzada
Per a la elaboració del projecte s’empren les normes i recomanacions enumerades a continuació. Es
distingeix entre documents relatius a les accions a considerar i documents referents a la resistència
de l'estructura.
1.3.1. Normes d’accions

Imatge 1. Modelització d’un tram de l’avantcanal amb SAP2000.

Es disposen juntes de dilatació a distàncies màximes de 20,00 m.

Organització de l’annex
L'annex d'Estructures s'articula d'acord amb els següents capítols:
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[1]
Ministeri de Foment. "Instrucció d'Accions a considerar en el projecte de Ponts de
carretera- IAP”.
[2]
Ministeri de Foment. "Norma de construcció sismorresistent: part general y edificació”.
NCSR-02 (Reial Decret 997/2002).

1.3.2. Normes de construcció


[3]

Ministeri de Foment. “Instrucció de Formigó Estructural-EHE 2008.”
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2. BASES DE PROJECTE
Criteris de seguretat
Per tal de justificar la seguretat de les estructures objecte del present Annexi la seva aptitud al servei,



EC-2. Eurocódigo 2. Proyecto de estructuras de Hormigón.



NCSE-02. Norma de Construcción Sismorresistente.



EHE-2008. Instrucción de Hormigón Estructural.

2.2.1. Accions permanents

s’utilitzarà el mètode dels estats límit. Els estats límits es classifiquen en:
Es refereix als pesos dels elements que constitueixen l'obra, i se suposa que actuen en tot moment,


Estat límit de servei



Estat límit últim

sent constant en magnitud i posició. Estan formades pel pes propi i la càrrega morta.
2.2.1.1.

Pes propi

2.1.1. Estats límits de servei (E.L.S.)
La càrrega es dedueix de la geometria teòrica de l'estructura, considerant per a la densitat del formigó
Es consideren els següents:


E.L.S. de deformacions que afectin a l’aparença o funcionalitat de l’obra, o que causin danys

armat un valor de 25 kN/m3.
2.2.1.2.

Càrrega morta

a elements no estructurals.


E.L.S. de compressió excessiva del formigó.

Són les degudes als elements no resistents. En les estructures objecte d'aquest annex es consideren



E.L.S. de fissuració del formigó traccionat.

aquestes accions com els pesos dels equips hidràulics o passarelꞏles de vianants.

2.1.2. Estats límits últims (E.L.U.)

2.2.2. Accions permanents de valor no constant
2.2.2.1.

Accions degudes al terreny

Els estats límits últims que s’han de considerar són els següents:
En aquest apartat es consideren les accions originades pel terreny natural o de reblert, sobre els


E.L.U. de pèrdua d’equilibri, per manca d’estabilitat d’una part o la totalitat de l’estructura,

elements de l'estructura en contacte amb ell.

considerada com un sòlid rígid.


E.L.U. de trencament, per deformació plàstica excessiva, inestabilitat local o pèrdua

L'acció del terreny sobre l'estructura és doble: pes sobre elements horitzontals i empenta sobre

d’estabilitat d’una part o la totalitat de l’estructura.

elements verticals.

Valors característics de les accions



El pes es determinarà aplicant al volum de terreny que gravita sobre la superfície de l'element
horitzontal, el pes específic del reblert abocat i compactat.

Amb caràcter general s’han seguit els criteris especificats en la Instrucció sobre les accions a



d'acord amb la formulació que es descriu més endavant.

considerar al projecte de ponts de carretera, IAP. Per alguna acció particular s’han considerat els
criteris definits en altres instruccions com ara:

L'empenta és funció de les característiques del terreny i de la interacció terreny-estructura,



En cap cas en què la seva actuació sigui desfavorable per a l'efecte estudiat, el valor de
l'empenta serà inferior a l'equivalent de l'empenta hidrostàtica d'un fluid de pes específic 5



CTE Código Técnico de la Edificación 2006.
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En el cas en què hi hagi una incertesa sobre la possible actuació de l'empenta de terres, no



δ - angle de fregament terres-mur

s’haurà de considerar en els casos en què la seva actuació sigui favorable per a l'efecte en



α angle que forma el trasdós amb l'horitzontal

estudi.
Atès que no hi ha previst un sistema d'impermeabilització dels paraments en contacte amb el terreny,
No s'inclou en aquesta acció la possible presència de sobrecàrregues d'ús, actuant en la coronació

s'ha realitzat la comprovació de l'armadura considerant la densitat saturada de el terreny, per la qual

dels terraplens, que ocasionen un increment dels pesos i empentes transmesos pel terreny a l'element

s'adopta un valor de 19,62 kN/m2, amb un angle de fregament intern de 27º i cohesió nulꞏla.

portant. L'actuació de aquestes sobrecàrregues es consideren com una acció variable, d'acord amb
allò especificat a l'apartat 2.3.3.

Empenta passiva

Empenta activa

A causa de la falta de seguretat de la mobilització de l'empenta passiva, s'ha decidit no incloure
aquesta acció.

A l'efecte del càlcul d'estabilitat i tensions en el terreny, es considera una llei triangular, actuant sobre
un pla vertical des de la part final del taló. La llei d'empentes és efectiva des de la superfície de el

2.2.3. Accions variables

terreny. Els coeficients d'empenta considerats han estat els que proporciona l'Estat de Rankine:

2.2.3.1.

𝑐𝑜𝑠 𝛽

𝑘

cos 𝛽

𝑐𝑜𝑠 𝛽

𝑐𝑜𝑠 𝜑

cos 𝛽

𝑐𝑜𝑠 𝛽

𝑐𝑜𝑠 𝜑

Sobrecàrrega d’ús

Es considera l'actuació d'una sobrecàrrega de 10,00 kN/m2
actuant en la coronació del terraplè. A més, es considera
l’actuació d’una càrrega puntual de Q = 150,0 kN aplicada a x =

𝑘

sin 𝛽 cos 𝛽

cos 𝛽

𝑐𝑜𝑠 𝛽

𝑐𝑜𝑠 𝜑

0,30 m del mur per a simular l’efecte de la càrrega d’un pneumàtic

cos 𝛽

𝑐𝑜𝑠 𝛽

𝑐𝑜𝑠 𝜑

d’un camió ubicat al costat del mur. A la Imatge 2 es pot veure de
forma esquemàtica l’aplicació d’aquesta càrrega.

sent:


φ – angle de fregament intern del reblert



β - angle que forma el talús de coronació amb l'horitzontal

Imatge 2. Sobrecàrrega puntual actuant sobre el
material de reblert.

A l'efecte del càlcul estructural de l'alçat del mur, es considera una llei triangular actuant des de la
secció inferior de la mateixa fins a la seva coronació. S'admet que el reblert del trasdós és de la
suficient qualitat com per suposar que l'empenta és el corresponent a l'Estat de Coulomb, amb un
angle de fregament terres-mur de δ.
𝑠𝑖𝑛 𝛼

𝑘
𝑠𝑖𝑛 𝛼 1

sin 𝜑
sin 𝛼

Sobrecàrrega d’aigua

Es considera que tota la secció de canal aquesta plena d'aigua, pel que la càrrega d'aigua sobre la
solera és:
𝑞

𝜑
𝛿 sin 𝜑
𝛿 sin 𝜑

2.2.3.2.

𝛽
𝛽

10,0 ∙ ℎ

Sobre els murs es considera una empenta segons una llei triangular de valor:
𝑞
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Valors representatius de les accions
Amb caràcter general s'han seguit els criteris especificats en la Instrucció IAP sobre les accions a
considerar en el projecte de ponts de carretera [1].
Les accions es defineixen, en la seva magnitud, pels seus valors representatius.
Una mateixa acció pot tenir un únic o diversos valors representatius, segons s'indica a continuació, en
funció del tipus d'acció.
2.3.1. Accions permanents (G)

Imatge 3. Esquema d’accions actuant sobre el parament de l’avantcanal.

Per a les accions permanents es considerarà un únic valor representatiu, coincident amb el valor
característic Gk.
2.3.2. Accions permanents de valor no constant (G*)

2.2.4. Accions accidentals
2.2.4.1.

Accions de el terreny: Pel pes del terreny, que gravita sobre elements de l'estructura, es considerés

Accions sísmiques

un únic valor representatiu, coincident amb el valor característic. Per l'empenta de el terreny, es

Segons les prescripcions de la Norma de Construcció Sismorresistent (NCSE-02) RD 997/02,
l’acceleració sísmica bàsica (ab/g) és igual a 0,04 i el coeficient de contribució (K) pel terme municipal
de Xerta es corresponen amb els valor de 1,00.

considera el valor representatiu d'acord amb I‘exposat a 2.2.2.1
A la Imatge següent es poden comprovar de forma esquemàtica les accions actuants sobre el mur.
Les accions interior de l’avantcanal estan composades bàsicament per l’empenta hidrostàtica de

Així doncs, pels materials detectats poden considerar-se els següents coeficients de (C):
Taula 1. Valors del coeficient del terreny dels diferents nivells analitzats.

l’aigua. Es considera un nivell màxim de 4,80 m.
En la cara exterior del mur les accions de la sobrecàrrega repartida de 10,0 kN/m2 sobre el camí,
l’acció puntual d’una roda de 150,0 kN i l’empenta activa del terreny són les que s’apliquen al mur.

Unitat

Tipus de sòl

Coeficient C

0

III-IV

1,6 a 2,0

A

II-III

1,3 a 1,6

B

I-II

1,0 a 1,3
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2.3.4. Hipòtesi de càrrega
Segons la Instrucció CTE-06, les hipòtesis de càrrega a considerar es formaran combinant els valors
de càlcul de les accions l'actuació de les quals pugui ser simultània, segons els criteris generals que
s'indiquen a continuació:
2.3.4.1.

Estats límit últims

Per a la comprovació dels Estats Límit Últims es consideraran les situacions persistents i transitòries,
i les accidentals amb o sense sisme.
a. Situacions persistents o transitòries
Les combinacions de les diferents accions considerades en aquestes situacions, excepte en
el ELU de fatiga, es realitzen d'acord amb el següent criteri:
𝛾

,

𝐺

𝛾

,

∗,

𝐺∗

,

𝛾

,

𝑄

𝛾

,

∗,

Ψ,𝑄

,

Imatge 4. Principals accions sobre el mur de l’avantcanal en kN/m.

on:

2.3.3. Accions variables (Q)
Cadascuna de les accions variables pot considerar-se amb els següents valors representatius:


Valor característic Qk: valor de l'acció quan actua aïlladament, que ha estat definit en 2.2.3.



Valor de combinació ψ0 Qk: valor de l'acció quan actua en companyia d'alguna altra acció
variable.



Valor freqüent ψ1 Qk: valor de l'acció que és sobrepassat durant un període de curta durada



Gk,j = Valor representatiu de cada acció permanent.



Gk,i = Valor representatiu de cada acció permanent de valor no constant.



Qk,1 = Valor representatiu (valor característic) de l'acció variable dominant.



ψ0,iQk,i = Valors representatius (valors de combinació) de les accions variables
concomitants amb l'acció variable dominant.

En general, hauran de realitzar-se tantes hipòtesis o combinacions com sigui necessari,
considerant, en cadascuna d'elles, una de les accions variables com a dominant i la
resta com a concomitants.

respecte a la vida útil de l'estructura.


Valor quasi-permanent ψ2 Qk: valor de l'acció que és sobrepassat durant una gran part de la
vida útil de l'estructura.

b. Situacions extraordinàries
Les combinacions de les diferents accions considerades en aquestes situacions es
realitzaran d'acord amb el següent criteri:
𝛾

Annex 09. Càlculs estructurals

,

𝐺

,

𝛾

∗,

𝐺∗

,

𝛾 𝐴

𝛾

,

Ψ, 𝑄

,

𝛾 ,Ψ,𝑄

,
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on:


Gk,j = Valor representatiu de cada acció permanent.



G*k,i = Valor representatiu de cada acció permanent de valor no constant.



Ψ1,1Qk,1 = Valors representatiu freqüent de l’acció variable dominant.



Ψ2,1Qk,i = Valors representatius quasi-permanents de les accions variables
concomitants amb l'acció variable dominant i l'acció accidental.



Ak = Valor representatiu de l’acció accidental.

2.3.4.2.



PERMANENTS



PERMANENTS + FLUID INTERIOR + TERRENY



PERMANENTS + FLUID INTERIOR + TERRENY + SISME

Estats límit de servei

Per a cada situació de dimensionament i criteri considerat, els efectes de les accions es
determinaran a partir de la corresponent combinació d'accions i influències simultànies, d'acord

Per a aquestes combinacions seran aplicable les observacions indicades en el
plantejament de les combinacions a).
c. Situacions accidentals de sisme

amb els criteris que s'estableixen a continuació.
d. Els efectes deguts a les accions de curta durada que poden resultar irreversibles, es
determinen mitjançant combinacions d'accions, del tipus denominat característica, a partir de

Les combinacions de les diferents accions considerades en aquestes situacions es
realitzaran d'acord amb el següent criteri:
𝐺

,

𝐺∗

,

𝛾 𝐴

,

Ψ, 𝑄

l'expressió:
𝐺

,

𝐺

,

,

𝑄

Ψ,𝑄

,

,

e. Els efectes deguts a les accions de curta durada que poden resultar reversibles, es determina

on:

mitjançant combinació d'accions, del tipus denominat freqüent, a partir de l'expressió:


Gk,j = Valor representatiu de cada acció permanent.



G*k,i = Valor representatiu de cada acció permanent de valor no constant.



Ψ1,1Qk,1 = Valors representatiu freqüent de l’acció variable dominant.



Ψ2,1Qk,1 = Valors representatiu quasi-permanents de l’acció relativa a la
sobrecàrrega d’ús.



𝐺

𝐺

,

Ψ, 𝑄

,

,

Ψ,𝑄

,

f. Els efectes deguts a les accions de llarga durada, es determinen mitjançant combinacions
d'accions, del tipus denominat gairebé permanent, a partir de l'expressió:

AE,k = Valor representatiu característic de l’acció sísmica.
𝐺

,

𝐺

,

𝑄

,

Ψ,𝑄

,

Respecte a l’avantcanal, les combinacions poden resumir-se de la següent manera:


PERMANENTS + FLUID INTERIOR



PERMANENTS + TERRENY



PERMANENTS + FLUID INTERIOR + TERRENY



PERMANENTS + FLUID INTERIOR + TERRENY + SISME

Respecte a l’avantcanal, les combinacions considerades es resumeixen a continuació:


PERMANENTS



PERMANENTS + FLUID INTERIOR + TERRENY

Així mateix es realitza la prova d'estanquitat considerant les següents combinacions:
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2.3.5. Coeficients de combinació
Els valors dels coeficients ψ es recullen en la següent taula. Aquests coeficients han estat extrets del
Llibre 2, capítol 4, Taula 4.2 del C.T.E.:

Ψ0

Formigó de neteja

HM-15



Formigó en fonamentació

HA-30/P/20/lIb-Qa



Formigó en murs

HA-30/P/20/lib-Qa

El ciment dels formigons en contacte amb el terreny serà resistent als sulfats.

Taula 2. Coeficients ψ.

Coeficients de simultaneïtat



Ψ1

Ψ2

Sobrecàrrega superficial d'ús

3.1.2. Mòdul d’elasticitat
Per tenir en compte la variació del mòdul d'elasticitat amb el temps s'ha considerat la següent

Zones residencials (Categoria A)

0,70

0,50

0,30

Zones administratives (Categoria B)

0,70

0,50

0,30

Zones destinades al públic (Categoria C)

0,70

0,70

0,60

Zones destinades al públic (Categoria D)

0,70

0,70

0,60

0,70

0,70

0,60

expressió:

𝐸 𝑡

𝐸 28

𝑒

Zones de trànsit i d'aparcament de vehicles
lleugers amb un pes total inferior a 30

sent:

kN (Categoria F)
Cobertes transitables (Categoria G)
Cobertes

accessibles

únicament

(1)
per

a

0

0

0

per a altituds >1000 m

0,70

0,50

0,20

per a altituds <1000 m

0,50

0,20

0

Vent

0,60

0,50

0

Temperatura

0,60

0,50

0

Accions variables del terreny

0,70

0,70

0,70

manteniment (Categoria H)
Neu






Ec,(t) = mòdul d’elasticitat a l’instant t
Ec,28 = mòdul d’elasticitat als 28 dies
t = instant considerat, expressat en dies, a partir de la data de formigonat
s = paràmetre funció del tipus de ciment:
o 0,20 per ciments d’alta resistència amb enduriment ràpid
o 0,25 per ciments de resistència normal amb enduriment normal
o 0,38 per ciments con enduriment lent

Per Ec,28 es pren el valor:
𝐸 28

10.000 𝑓

8

amb fck y Ec,28 en [N/mm2]

3. MATERIALS
Formigó
3.1.1. Resistència a compressió

3.1.3. Coeficient de dilatació tèrmica
Es considera un valor α = 1,0 x 10-5 ºC-1

Es consideren les següents resistències característiques a MPa:
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Página 9 de 15

REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA

3.1.4. Durabilitat

3.4.1. Elements de formigó
3.4.1.1.

Control de materials

En la fonamentació s'ha considerat un recobriment de 70 mm. En els alçats s’ha considerat un
El control de la qualitat del formigó i dels seus materials components, així com el control de l'acer

recobriment de 40 mm.

d'armar s'efectués segons el que estableix la "Instrucció de formigó estructures" EHE.
El contingut mínim de ciment serà de 350

kg/m3.
La finalitat del control és verificar que l'obra acabada té les característiques de qualitat especificades

Acer d’armar
3.2.1. Resistència
Per a totes les estructures, es considera acer B 500 S.
3.2.2. Mòdul d’elasticitat

en el projecte, que són les generades de la Instrucció EHE. La realització del control s’adequarà al
nivell adoptat en el projecte.
3.4.1.2.

Control de l’execució

El control de la qualitat de l’execució dels elements de formigó s'efectués segons que estableix la
Instrucció EHE-08.

S’agafa un valor Es = 2 x 105 N/mm2.
La realització del control s'adequarà al nivell adoptat per a l’elaboració del projecte.

Acer estructural
3.3.1. Resistència

3.4.1.3.

Nivells de control

En el projecte s'adopten els següents nivells de control segons la definició de EHE:
Per a totes les estructures metàlꞏliques es considera acer S 275 JR amb un límit elàstic de 275 MPa.
3.3.2. Mòdul d’elasticitat
S’agafa un valor Es = 2 x 105 N/mm2.







Nivells de control

Acer d’armar
o Tots els casos:

Normal

Formigó
o Tots els casos:

Estadístic

Execució
o Tots els casos:

Intens

Correspon a la Direcció d'Obra la responsabilitat de la realització dels controls anteriorment definits.
El control de qualitat dels elements de formigó armat abasta el control de materials i el control de
l'execució.

3.4.2. Coeficients parcials de seguretat per a la resistència
Els controls anteriorment definits estan en acord recíproc amb els coeficients parcials de seguretat per
a la resistència, adoptats en els càlculs justificatius de la seguretat estructural.
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Els coeficients parcials de seguretat per a la resistència adoptats són:



Formigó
Acer d’armar

ɣc = 1,50
ɣs = 1,15

4. COMPROVACIÓ DE L’AVANTCANAL
Càlculs estructurals
En el dimensionament dels murs i llosa de l’avantcanal s'ha procedit de la següent manera:


A partir de les hipòtesis de càlcul, s'ha desenvolupat un model dels murs obtenint els esforços
més desfavorables i l'armat corresponent a l'envolupant d'Estats Límit considerats (ELU i ELS
de Fissuració). S'ha considerat una obertura de fissura de 0,3 mm en els elements en contacte
amb les aigües.



Amb l'armat corresponent a la situació més desfavorable d'Estats Límit s'han comprovat les
seccions enfront dels esforços de tallant. El programa de càlcul realitza automàticament totes

Imatge 5. Acció de l’aigua sobre els murs verticals de l’avantcanal.

les combinacions possibles entre les sobrecàrregues variables, tant de dipòsits plens
íntegrament, en algun dels gots o en qualsevol combinació d'ells (en cas que existeixin).
4.1.1. Dimensionament dels murs
Mitjançant un full de càlcul s'ha comprovat l'estabilitat global del conjunt comptabilitzant com a forces
favorables el pes dels elements estructurals, el pes dels murs i el fregament entre aquest i el terreny,
i amb la supressió com a força desfavorable.
S'ha realitzat un model complert amb el programa SAP2000 y amb CYPE (aquest últim únicament
com a validació) introduint les dades d'accions i geometria (amb les característiques del terreny
determinades per l'informe geotècnic). En aquest model s'han introduït els elements de tipus placa
corresponents per tal de simular els murs de l’avantcanal acompanyats per una llosa de fonamentació
de cantell variable al seu fons. Per al càlcul de l’empenta del terreny s’ha considerat l’empenta passiva
i activa segons correspongui en el model així com l’empenta deguda al nivell freàtic.
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que conformen l’estructura són perfils metàlꞏlics en L de 70x70x6 mm. Les accions considerades són
el pes propi, la sobrecàrrega d’ús d’un operari transitant per sobre la plataforma i l’empenta
4.1.2. Biga deflectora

hidrodinàmica de l’aigua, acció que s’ha calculat segons l’apartat 4.5.1.2 de l’IAP segons l’expressió:

S'ha realitzat un model discret tridimensional per a la biga deflectora associada a l’eliminació dels

𝐸

elements flotants mitjançant el programa informàtic SAP2000, en el qual s'introdueixen tots els perfils
metàlꞏlics comercials y de qualitat de l’acer S-275 JR.
𝐸
El model utilitzat empra el mètode de rigidesa per a l'obtenció de desplaçaments en els nusos, a partir

𝑘𝑔
1
1.000
2,50 𝑚/𝑠
𝑚
2

1
𝜌 𝑣 𝑇
2
0,90

𝑐

𝐴 𝑇

1,60 𝑚 18,0 𝑚

32.400 𝑁

32,40 𝑘𝑁

dels quals s'obtenen els esforços en barres i reaccions en suports. Els resultats s'obtenen per a cada
hipòtesi simple de càrrega i combinació, obtingudes aquestes segons la normativa corresponent en
cada cas.

El programa emprat, el SAP2000, realitza un càlcul lineal mecànic i geomètric dels materials que
formen l'estructura.

Imatge 7. Acció hidrodinàmica de l’aigua actuant sobre la xapa del deflector i transmissió als

Imatge 6. Model estructural de la biga deflectora.

perfils metàlꞏlics.

La biga deflectora té una longitud de 18,0 m i una alçada de 1,60 m. Disposa d’un pivot lliscant sobre
el que gira l’estructura, maniobra necessària per habilitar l’avantcanal per a la navegabilitat. Els perfils

A la vista dels resultats, s’assegura el compliment de tots esl perfils proposats tal i com es pot observar
a la Imatge 7:

Página 12 de 15

Annex 09. Càlculs estructurals

REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA

Imatge 8. Resultats del càlculs estructural de la biga deflectora amb perfils L 70x70x6 mm.

Imatge 9. Moments flectors M11 deguts a l’empenta de l’aigua sobre els murs.

4.1.3. Llosa de fonamentació
Amb els resultats dels esforços obtinguts dels models de SAP2000 es realitzen les comprovacions

4.1.1. Passarelꞏla

d'armat a flexocompressió i la comprovació d'enfonsament amb les reaccions en la combinació
característica. Així mateix, les quanties s'han comparat amb les quanties mínimes indicades per la

Es considera una càrrega repartida uniforme sobre la passarelꞏla de 5,0 kN/m2, tal i com es fixa a la.

Instrucció EHE.

"Instrucció d'Accions a considerar en el projecte de Ponts de carretera- IAP”. Segons la geometria de
la passarelꞏla, que ha se salvar els dos canals de descàrrega del sobreeixidor, la biga necessària serà
una IPE240.

Imatge 10. Moments flectors màxims en la biga de la passarelꞏla.
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4.1.2. Pòrtic polispast

o
o

Es considera una càrrega puntual de 30 kN per al polispast que pot actuar en qualsevol punt de la
biga. La biga serà un perfil IPN300 per la qual podrà lliscar el polispast manual de cadenes de 3.000
kg de càrrega. Els pilars del pòrtic seran HEB180 en els extrems i en els suports centrals. En el suport
central es generarà un pòrtic transversal per absorbir millor els esforços en la direcció perpendicular
al sentit de moviment de la càrrega.
A l’Apèndix número 2. càlcul de les unions metàlꞏliques del pòrtic del polispast es pot comprovar el
dimensionament i càlcul de les unions cargolades entre els perfils metàlꞏlics.

Murs: 2 x 0,60 m x 4,80 m x 25,00 kN/m3 = 144,00 kN/m
Llosa:
 2 x 0,80 m x (3,70 m + 0,60 m + 0,40 m) x 25,00 kN/m3 = 188,00 kN/m
 1 x 0,40 m x 5,10 m x 25,00 kN/m3 = 51,00 kN/m

Total Pes de l’avantcanal: 144,00 kN/m + 188,00 kN/m + 51,00 kN/m = 383,00 kN/m


Empenta aigua:
o Empenta Arquímedes: 12,50 m x 4,80 m x 10,00 kN/m3 = 600,00 kN/m
En aquesta situació es produeix flotació de l’avantcanal amb un factor de seguretat F.S. =
383,00/600,00 = 0,64
És necessari mantenir l’avantcanal parcialment ple d’aigua en situació d’avinguda del
riu Ebre per a impossibilitar la flotació de l’avantcanal.

A continuació es mostra una taula amb els valors del nivell de l’aigua al riu i a l’avantcanal per tal
d’assegurar l’estabilitat enfront a la flotació amb un factor de seguretat de F.S. = 1,05. Aquest valor és
més gran que el recomanat de 1,05 (Muzas, 2007) per a l'Estat Límit Últim de flotació. Aquests valors
s’han de respectar en tot moment de l’explotació.
Taula 3. Valors a respectar de calat mínim d’aigua a l’avantcanal per a diferents situacions de nivell del riu Ebre.

7,00

Calat mínim
avantcanal [m]
0,00

Cota avantcanal
mínima [msnm]
7,00

7,50

0,00

7,00

6,13

8,00

0,00

7,00

3,06

8,50

0,00

7,00

2,04

9,00

0,00

7,00

1,53

9,50

0,00

7,00

1,23

i les conseqüències sobre el propi avantcanal, es realitzà a continuació una comprovació de la

10,00

0,09

7,09

1,05

flotabilitat d’aquest element enfront a una pujada del nivell d’aigua exterior.

10,50

0,61

7,61

1,05

11,00

1,14

8,14

1,05

Cota riu [msnm]

Imatge 11. Moments flectors màxims en els perfils metàlꞏlics del pòrtic associat al polispast [mꞏkN].

4.1.3. Comprovació a flotació de l’avantcanal
Per a garantir les condiciones d’estabilitat necessàries enfront a una hipotètica avinguda del riu Ebre



Pes de l’avantcanal:
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11,50

1,66

8,66

1,05

11,80

1,98

8,98

1,05

4.1.5. Conclusions
Es redacta el present document l'objecte del qual és el dimensionament, a nivell estructural, de la
“REDACCIÓ

DE

L’ESTUDI

D’IMPACTE

AMBIENTAL

I

PROJECTE

CONSTRUCTIU

D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I
CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA”.
Els elements que s'han dimensionat són els següents:







Murs de l’avantcanal
Llosa de l’avantcanal
Biga deflectora
Comprovació a flotació de l’avantcanal
Pòrtic polispast
Passarelꞏla

S'ha realitzat per a això els càlculs necessaris obtenint dimensions i armats i comprovant els
coeficients de seguretat enfront dels diferents estats límit, d'una manera justificada que s'ha exposat
en els punts anteriors.

Imatge 12. Gràfic amb els valor de la cota del riu Ebre (verd) i mínims de l’avantcanal (blau) per a
garantir la seguretat enfront a la flotació.

Per sobre de la cota 11,80 del riu, l’avantcanal s’emplena doncs és la cota de coronació del mateix.
4.1.4. Resultats
A partir dels esforços màxims es realitzen les diferents comprovacions de les seccions per a
determinar les armadures de reforç necessàries atenent a les quanties mínimes en cada cas. A
l’Apèndix número 1. Resultats dels càlculs estructurals, es poden comprovar els resultats del
procediment de dimensionament amb més detall. En els plànols corresponents es poden observar
totes les distribucions d’armadures i seccions proposades.
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APÈNDIX NÚMERO 1. RESULTATS DELS CÀLCULS
ESTRUCTURALS DELS MURS DE L’AVANTCANAL
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5(9,6,Ï1'(&È/&8/26(6758&785$/(6

$QWHFDQDOB;HUWD






$QWHFDQDOB;HUWD


CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
&RWD /H\GHD[LOHV /H\GHFRUWDQWHV/H\GHPRPHQWRIOHFWRU /H\GHHPSXMHV3UHVLyQKLGURVWiWLFD
P
N1P 
N1P 
N1āPP 
N1Pð 
N1Pð 


































































0i[LPRV





&RWDP
&RWDP
&RWDP
&RWDP
&RWDP
0tQLPRV





&RWDP
&RWDP
&RWDP
&RWDP
&RWDP



&$5*$6
CARGAS EN EL TRASDÓS

7LSR
&RWD
'DWRV
)DVHLQLFLDO )DVHILQDO
8QLIRUPH(QVXSHUILFLH 9DORUN1Pð )DVH
)DVH
3XQWXDO (QVXSHUILFLH 9DORUN1 )DVH

)DVH

$QFKRP
/DUJRP
6HSDUDFLyQP




5(68/7$'26'(/$6)$6(6
(VIXHU]RVVLQPD\RUDU

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON PORCENTAJE DE
SOBRECARGA Y SISMO

FASE 1: FASE


CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
&RWD /H\GHD[LOHV /H\GHFRUWDQWHV /H\GHPRPHQWRIOHFWRU /H\GHHPSXMHV3UHVLyQKLGURVWiWLFD
P
N1P 
N1P 
N1āPP 
N1Pð 
N1Pð 


































































0i[LPRV





&RWDP
&RWDP
&RWDP
&RWDP
&RWDP
0tQLPRV





&RWDP
&RWDP
&RWDP
&RWDP
&RWDP




3iJLQDGH

&RWD /H\GHD[LOHV /H\GHFRUWDQWHV/H\GHPRPHQWRIOHFWRU /H\GHHPSXMHV3UHVLyQKLGURVWiWLFD
P
N1P 
N1P 
N1āPP 
N1Pð 
N1Pð 


































































0i[LPRV





&RWDP
&RWDP
&RWDP
&RWDP
&RWDP
0tQLPRV





&RWDP
&RWDP
&RWDP
&RWDP
&RWDP






3iJLQDGH
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5(9,6,Ï1'(&È/&8/26(6758&785$/(6

$QWHFDQDOB;HUWD


&20%,1$&,21(6

$QWHFDQDOB;HUWD





'(6&5,3&,Ï1'(/$50$'2

HIPÓTESIS

&2521$&,Ï1
$UPDGXUDVXSHULRU

&DUJDSHUPDQHQWH
(PSXMHGHWLHUUDV

$QFODMHLQWUDGyVWUDVGyVFP


6REUHFDUJD

75$026

6LVPR



COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS


+LSyWHVLV

&RPELQDFLyQ 












  





  





  





  





   



   



   



   



  



   

9HUWLFDO

7UDVGyV

+RUL]RQWDO



F



6RODSHP 

9HUWLFDO

F F

+RUL]RQWDO
F

6RODSHP 



=$3$7$
$UPDGXUD/RQJLWXGLQDO

7UDQVYHUVDO

6XSHULRU F

F





3DWLOOD,QWUDGyV7UDVGyVFP

,QIHULRU

F

F





3DWLOODLQWUDGyVWUDVGyVFP

/RQJLWXGGHSDWDHQDUUDQTXHFP





&20352%$&,21(6*(20e75,&$6<'(5(6,67(1&,$



5HIHUHQFLD0XUR0XUR $QWHFDQDOB;HUWD 

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO


,QWUDGyV

1~P

&RPSUREDFLyQ

+LSyWHVLV

9DORUHV

(VWDGR

&RPSUREDFLyQDUDVDQWHHQDUUDQTXHPXUR

0i[LPRN1P

Criterio de CYPE Ingenieros

&DOFXODGRN1P &XPSOH

(VSHVRUPtQLPRGHOWUDPR

0tQLPRFP

Jiménez Salas, J,A,, Geotecnia y Cimientos II, (Cap, 12)

&DOFXODGRFP

&XPSOH

0tQLPRFP



&DOFXODGRFP

&XPSOH



&RPELQDFLyQ 
















  



  








6HSDUDFLyQOLEUHPtQLPDDUPDGXUDVKRUL]RQWDOHV


Norma EHE-08, Artículo 69,4,1



7UDVGyV




3iJLQDGH

3iJLQDGH
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5(9,6,Ï1'(&È/&8/26(6758&785$/(6

5(9,6,Ï1'(&È/&8/26(6758&785$/(6

$QWHFDQDOB;HUWD





5HIHUHQFLD0XUR0XUR $QWHFDQDOB;HUWD 
&RPSUREDFLyQ

9DORUHV

(VWDGR

,QWUDGyV

&DOFXODGRFP

&XPSOH

$QWHFDQDOB;HUWD





5HIHUHQFLD0XUR0XUR $QWHFDQDOB;HUWD 
&RPSUREDFLyQ

9DORUHV

(VWDGR

&XDQWtDPtQLPDPHFiQLFDYHUWLFDOFDUDFRPSULPLGD







,QWUDGyV P 

6HSDUDFLyQPi[LPDDUPDGXUDVKRUL]RQWDOHV


Norma EHE-08, Artículo 42,3,1

0i[LPRFP



&DOFXODGRFP

&XPSOH

Norma EHE-08, Artículo 42,3,3







7UDVGyV

0tQLPRH




&DOFXODGR &XPSOH




6HSDUDFLyQOLEUHPtQLPDDUPDGXUDVYHUWLFDOHV




,QWUDGyV

&DOFXODGRFP



&XPSOH

Norma EHE-08, Artículo 69,4,1

0tQLPRFP



&DOFXODGRFP

&XPSOH

&DOFXODGRFP

&XPSOH

0i[LPRFP



&DOFXODGRFP

&XPSOH

&DOFXODGRFP

&XPSOH







7UDVGyV

&XDQWtDJHRPpWULFDPtQLPDKRUL]RQWDOSRUFDUD


Norma EHE-08, Artículo 42,3,5

0tQLPR







,QWUDGyV




7UDVGyV P 

&DOFXODGR &XPSOH




6HSDUDFLyQPi[LPDHQWUHEDUUDV




,QWUDGyV P 

&DOFXODGR &XPSOH



Norma EHE-08, Artículo 42,3,1






$UPDGXUDYHUWLFDO7UDVGyV

&XDQWtDPtQLPDPHFiQLFDKRUL]RQWDOSRUFDUD






Criterio J,Calavera, "Muros de contención y muros de sótano", (Cuantía horizontal
> 20% Cuantía vertical)

&DOFXODGR 

7UDVGyV

0tQLPR

$UPDGXUDYHUWLFDO,QWUDGyV






&RPSUREDFLyQDIOH[LyQFRPSXHVWD

&XPSOH





,QWUDGyV

0tQLPR

Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

&XPSOH

&XPSOH









&XDQWtDPtQLPDJHRPpWULFDYHUWLFDOFDUDWUDFFLRQDGD

&RPSUREDFLyQDFRUWDQWH

0i[LPRN1P

Norma EHE-08, Artículo 44,2,3,2,1

&DOFXODGRN1P &XPSOH

&RPSUREDFLyQGHILVXUDFLyQ

0i[LPRPP

Norma EHE-08, Artículo 49,2,3

&DOFXODGRPP

&XPSOH

Norma EHE-08, Artículo 69,5,2





%DVHWUDVGyV

0tQLPRP





7UDVGyV P 

0tQLPR









Norma EHE-08, Artículo 42,3,5


&DOFXODGR &XPSOH





&XDQWtDPtQLPDPHFiQLFDYHUWLFDOFDUDWUDFFLRQDGD






/RQJLWXGGHVRODSHV



7UDVGyV P 

0tQLPR






Norma EHE-08, Artículo 42,3,2


&DOFXODGR &XPSOH







&XDQWtDPtQLPDJHRPpWULFDYHUWLFDOFDUDFRPSULPLGD



&DOFXODGRP



&XPSOH



,QWUDGyV P 

0tQLPR

%DVHLQWUDGyV

0tQLPRP




Norma EHE-08, Artículo 42,3,5


&DOFXODGR &XPSOH




&DOFXODGRP

&XPSOH

&DOFXODGRFP






&RPSUREDFLyQGHODQFODMHGHODUPDGREDVHHQFRURQDFLyQ


Criterio J,Calavera, "Muros de contención y muros de sótano",




3iJLQDGH

3iJLQDGH
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5(9,6,Ï1'(&È/&8/26(6758&785$/(6

5(9,6,Ï1'(&È/&8/26(6758&785$/(6

$QWHFDQDOB;HUWD





5HIHUHQFLD0XUR0XUR $QWHFDQDOB;HUWD 
&RPSUREDFLyQ

9DORUHV

(VWDGR

7UDVGyV

0tQLPRFP

&XPSOH

$QWHFDQDOB;HUWD



&RPSUREDFLyQ

9DORUHV

(VWDGR

Valor introducido por el usuario,





7HQVLyQPHGLD 6LWXDFLRQHVSHUVLVWHQWHV 

0i[LPR03D

7HQVLRQHVVREUHHOWHUUHQR







,QWUDGyV

0tQLPRFP

&XPSOH







ÈUHDPtQLPDORQJLWXGLQDOFDUDVXSHULRUYLJDGHFRURQDFLyQ

0tQLPRFPð

Criterio J,Calavera, "Muros de contención y muros de sótano",

&DOFXODGRFPð



&DOFXODGR03D &XPSOH







&XPSOH

7HQVLyQPi[LPD 6LWXDFLRQHVSHUVLVWHQWHV 




6HFXPSOHQWRGDVODVFRPSUREDFLRQHV

&DOFXODGR03D &XPSOH
7HQVLyQPHGLD 6LWXDFLRQHVDFFLGHQWDOHVVtVPLFDV 

&RWDGHODVHFFLyQFRQODPtQLPDUHODFLyQ FXDQWtDKRUL]RQWDOFXDQWtDYHUWLFDO 7UDVGyVP

6HFFLyQFUtWLFDDIOH[LyQFRPSXHVWD&RWDP0GN1āPP1GN1P9G

&DOFXODGR03D &XPSOH
7HQVLyQPi[LPD 6LWXDFLRQHVDFFLGHQWDOHVVtVPLFDV 

&DOFXODGR03D &XPSOH
)OH[LyQHQ]DSDWD

6HFFLyQFUtWLFDDFRUWDQWH&RWDP

5HIHUHQFLD=DSDWDFRUULGD0XUR $QWHFDQDOB;HUWD 

Comprobación basada en criterios resistentes



$UPDGRVXSHULRUWUDVGyV

0tQLPRFPðP



(VWDGR

Valor introducido por el usuario,





&RHILFLHQWHGHVHJXULGDGDOYXHOFR 6LWXDFLRQHVSHUVLVWHQWHV 

0tQLPR



&DOFXODGRFPðP &XPSOH



&RPSUREDFLyQGHHVWDELOLGDG

$UPDGRLQIHULRUWUDVGyV

&DOFXODGRFPðP &XPSOH



$UPDGRVXSHULRULQWUDGyV



&DOFXODGR

&XPSOH

&DOFXODGRFPðP &XPSOH

0tQLPR
$UPDGRLQIHULRULQWUDGyV

&XPSOH

&DOFXODGRFPðP &XPSOH



SHUVLVWHQWHV 

0tQLPR
&DOFXODGR

(VIXHU]RFRUWDQWH

&XPSOH





Norma EHE-08, Artículo 44,2,3,2,1,



&RHILFLHQWHGHVHJXULGDGDOGHVOL]DPLHQWR 6LWXDFLRQHV
DFFLGHQWDOHVVtVPLFDV 

0tQLPR
&DOFXODGR

&XPSOH

7UDVGyV 6LWXDFLRQHVSHUVLVWHQWHV 

&DOFXODGRN1P

&XPSOH

&DOFXODGRN1P

&XPSOH

&DOFXODGRN1P

&XPSOH

&DOFXODGRN1P

&XPSOH



7UDVGyV 6LWXDFLRQHVDFFLGHQWDOHVVtVPLFDV 



,QWUDGyV 6LWXDFLRQHVSHUVLVWHQWHV 



0tQLPRFP




,QWUDGyV 6LWXDFLRQHVDFFLGHQWDOHVVtVPLFDV 












&DQWRPtQLPR

Norma EHE-08, Artículo 58,8,1,

0i[LPRN1P






=DSDWD

0tQLPRFPðP






&RHILFLHQWHGHVHJXULGDGDOGHVOL]DPLHQWR 6LWXDFLRQHV

0tQLPRFPðP




&DOFXODGR

0tQLPRFPðP






VtVPLFDV 






9DORUHV

&RHILFLHQWHGHVHJXULGDGDOYXHOFR 6LWXDFLRQHVDFFLGHQWDOHV

0i[LPR03D




N1P7HQVLyQPi[LPDGHODFHUR03D



0i[LPR03D




&RWDGHODVHFFLyQFRQODPtQLPDUHODFLyQ FXDQWtDKRUL]RQWDOFXDQWtDYHUWLFDO ,QWUDGyVP



0i[LPR03D




,QIRUPDFLyQDGLFLRQDO

&RPSUREDFLyQ



5HIHUHQFLD=DSDWDFRUULGD0XUR $QWHFDQDOB;HUWD 

&DOFXODGRFP

&XPSOH








3iJLQDGH

3iJLQDGH
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$QWHFDQDOB;HUWD





5HIHUHQFLD=DSDWDFRUULGD0XUR $QWHFDQDOB;HUWD 
&RPSUREDFLyQ

9DORUHV

(VWDGR

Norma EHE-08, Artículo 69,5,





$UUDQTXHWUDVGyV

0tQLPRFP

$QWHFDQDOB;HUWD



&RPSUREDFLyQ

9DORUHV

(VWDGR

$UPDGXUDWUDQVYHUVDOVXSHULRU

&DOFXODGRFP

&XPSOH

&DOFXODGRFP

&XPSOH

&DOFXODGRFP

&XPSOH

J, Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC,
Apartado 3,16 (pag,129),

0tQLPRFP



$UPDGXUDWUDQVYHUVDOLQIHULRU

&DOFXODGRFP

&XPSOH

&DOFXODGRFP

&XPSOH

&DOFXODGRFP

&XPSOH

&DOFXODGRFP

&XPSOH

0tQLPR



&DOFXODGR

&XPSOH

&DOFXODGR

&XPSOH

&DOFXODGR

&XPSOH

&DOFXODGR

&XPSOH

&XDQWtDPHFiQLFDPtQLPD





$UPDGXUDORQJLWXGLQDOLQIHULRU

0tQLPR

/RQJLWXGGHDQFODMH





$UPDGXUDORQJLWXGLQDOLQIHULRU







$UPDGXUDORQJLWXGLQDOVXSHULRU



&DOFXODGRFP



$UUDQTXHLQWUDGyV

&XPSOH




6HSDUDFLyQPtQLPDHQWUHEDUUDV

0tQLPRFP




&DOFXODGRFP





5HIHUHQFLD=DSDWDFRUULGD0XUR $QWHFDQDOB;HUWD 

&XPSOH



$UPDGRLQIHULRUWUDVGyV 3DWLOOD 

0tQLPRFP





&DOFXODGRFP



&XPSOH

$UPDGXUDWUDQVYHUVDOVXSHULRU


$UPDGRLQIHULRULQWUDGyV 3DWLOOD 

0tQLPRFP



$UPDGXUDORQJLWXGLQDOLQIHULRU



&DOFXODGRFP



$UPDGRVXSHULRUWUDVGyV 3DWLOOD 

&XPSOH

0tQLPRFP




$UPDGXUDORQJLWXGLQDOVXSHULRU



&XDQWtDJHRPpWULFDPtQLPD



&DOFXODGRFP



$UPDGRVXSHULRULQWUDGyV 3DWLOOD 

&XPSOH



Norma EHE-08, Artículo 42,3,5,

0tQLPRFP




$UPDGXUDORQJLWXGLQDOLQIHULRU



&DOFXODGRFP



&XPSOH

5HFXEULPLHQWR




$UPDGXUDORQJLWXGLQDOVXSHULRU



$UPDGXUDWUDQVYHUVDOLQIHULRU



/DWHUDO

0tQLPRFP




$UPDGXUDWUDQVYHUVDOVXSHULRU




Norma EHE-08, Artículo 37,2,4,1,


&DOFXODGRFP

&XPSOH







'LiPHWURPtQLPR


Norma EHE-08, Artículo 58,8,2,



0tQLPR








$UPDGXUDWUDQVYHUVDOLQIHULRU

&DOFXODGR

&XPSOH

Norma EHE-08, Artículo 55,

&DOFXODGR

$UPDGXUDORQJLWXGLQDOVXSHULRU

0tQLPR





&XPSOH







$UPDGXUDORQJLWXGLQDOLQIHULRU

&DOFXODGR

&XPSOH







$UPDGXUDWUDQVYHUVDOVXSHULRU

&DOFXODGR

&XPSOH

Norma EHE-08, Artículo 55,

&DOFXODGR

$UPDGXUDWUDQVYHUVDOLQIHULRU

0tQLPR



&XPSOH








$UPDGXUDORQJLWXGLQDOVXSHULRU

&DOFXODGR

&XPSOH







Norma EHE-08, Artículo 42,3,2,

6HSDUDFLyQPi[LPDHQWUHEDUUDV


Norma EHE-08, Artículo 42,3,1,



0i[LPRFP



&DOFXODGRFP

&XPSOH

&DOFXODGR

&XPSOH







$UPDGXUDWUDQVYHUVDOLQIHULRU




3iJLQDGH

3iJLQDGH
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$QWHFDQDOB;HUWD





5HIHUHQFLD=DSDWDFRUULGD0XUR $QWHFDQDOB;HUWD 
&RPSUREDFLyQ

9DORUHV

$UPDGXUDWUDQVYHUVDOVXSHULRU

(VWDGR



&DOFXODGR



$QWHFDQDOB;HUWD

&XPSOH




6HFXPSOHQWRGDVODVFRPSUREDFLRQHV



5HIHUHQFLD&RPSUREDFLRQHVGHHVWDELOLGDG &tUFXORGHGHVOL]DPLHQWRSpVLPR 0XUR
$QWHFDQDOB;HUWD 
&RPSUREDFLyQ

0tQLPRH



Norma EHE-08, Artículo 42,3,2,



9DORUHV

(VWDGR

)DVH&RPELQDFLRQHVFRQVLVPR'HELGRDTXHHOFtUFXORGHGHVOL]DPLHQWRSpVLPRSDVDSRUHO
HOHPHQWRGHFRQWHQFLyQpVWHGHEHUiUHVLVWLUXQFRUWDQWHGHDOPHQRVN1PHQOD
LQWHUVHFFLyQFRQGLFKRFtUFXOR(VWRHVQHFHVDULRSDUDJDUDQWL]DUODYDOLGH]GHOFRHILFLHQWHGH

,QIRUPDFLyQDGLFLRQDO

VHJXULGDGFDOFXODGR


0RPHQWRIOHFWRUSpVLPRHQODVHFFLyQGHUHIHUHQFLDGHOWUDVGyVN1āPP
0RPHQWRIOHFWRUSpVLPRHQODVHFFLyQGHUHIHUHQFLDGHOLQWUDGyVN1āPP



&20352%$&,21(6'((67$%,/,'$' &Ë5&8/2'(
'(6/,=$0,(1723e6,02 
5HIHUHQFLD&RPSUREDFLRQHVGHHVWDELOLGDG &tUFXORGHGHVOL]DPLHQWRSpVLPR 0XUR
$QWHFDQDOB;HUWD 
&RPSUREDFLyQ

9DORUHV

(VWDGR





&tUFXORGHGHVOL]DPLHQWRSpVLPR


Valor introducido por el usuario,



&RPELQDFLRQHVVLQVLVPR
)DVH&RRUGHQDGDVGHOFHQWURGHOFtUFXOR PP 5DGLR 0tQLPR
P

&DOFXODGR &XPSOH




&RPELQDFLRQHVFRQVLVPR
)DVH&RRUGHQDGDVGHOFHQWURGHOFtUFXOR PP 5DGLR 0tQLPR
P

&DOFXODGR &XPSOH




6HFXPSOHQWRGDVODVFRPSUREDFLRQHV
,QIRUPDFLyQDGLFLRQDO
)DVH&RPELQDFLRQHVVLQVLVPR'HELGRDTXHHOFtUFXORGHGHVOL]DPLHQWRSpVLPRSDVDSRUHO
HOHPHQWRGHFRQWHQFLyQpVWHGHEHUiUHVLVWLUXQFRUWDQWHGHDOPHQRVN1PHQOD
LQWHUVHFFLyQFRQGLFKRFtUFXOR(VWRHVQHFHVDULRSDUDJDUDQWL]DUODYDOLGH]GHOFRHILFLHQWHGH
VHJXULGDGFDOFXODGR

3iJLQDGH

3iJLQDGH


REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA

APÈNDIX NÚMERO 2. CÀLCUL DE LES UNIONS
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Annex 09. Càlculs estructurals

3DJHRI

WI PP:HO IX 1PP
WZ PP:SO 
·JDPPD0
·$YPP
·I\Z1PP
·$HIIPP
·JDPPD0
6HFWLRQPRPHQWUHVLVWDQFHN1P1RWH
6HFWLRQVKHDUUHVLVWDQFHN11RWH
6HFWLRQFRPSUHVVLRQUHVLVWDQFHN1(& 
&ROXPQWHUPLQDWHV
7RSIODQJHWRHQGRIFROXPQPP

&211(&7,213,/$5%,*$%ROWHG0RPHQW(QG3ODWH
(QGSODWH[[*U6
)ODQJHZHOG)3%::HEZHOG]):
%ROWV[0(1LQFROVDWJDXJH



(QGSODWH
[[*UI\IX 603D
%HDPWRHQGSODWHDQJOH¡




3DJHRI

*U6

+(%

(QGSODWHZHOGV
)3%:IODQJHV
]):ZHE

%

%ROWV
[0(1WRSIODQJHJDXJH
[0(1EWPIODQJHJDXJH


]
*U6
+(%
&

3ODWHVNJ
%ROWVNJ
:HOGVNJ
*HRPHWU\&KHFN

:$51,1*&KHFNIODQJHGRXEOHUSODWHGHWDLO
ZDUQLQJ
/,0&219^`-81

&RQQHFWLRQ3,/$5%,*$
7\SH%ROWHG0RPHQW(QG3ODWH
%(QGSODWHQRWVTXDUHWREHDP
&RXQWU\(XURSH
8QLWV6,PHWULF
'HVLJQFRGH(&
JDPPD0
JDPPD0
JDPPD0
JDPPD0
JDPPD0VHU
JDPPD0
%HDP0DUN %6HFWLRQ +(%*UDGH 6$QJOH ¡
K PP5RRWUDG PPI\I 1PP
E PP$UHD I\Z 1PP
WI PP:HO IX 1PP
WZ PP:SO 
·JDPPD0
·$YPP
·I\Z1PP
·$HIIPP
·JDPPD0
6HFWLRQPRPHQWUHVLVWDQFHN1P1RWH
6HFWLRQVKHDUUHVLVWDQFHN11RWH
6HFWLRQWHQVLRQUHVLVWDQFHN1(& 
6HFWLRQFRPSUHVVLRQUHVLVWDQFHN1(& 
&ROXPQ0DUN &6HFWLRQ +(%*UDGH 6
K PP5RRWUDG PPI\I 1PP
E PP$UHD I\Z 1PP

%,//2)0$7(5,$/6
3ODWHV
QR[[*UDGH 6NJ
%ROWV
QR0(1[ORQJNJ
:HOGV
PP)3%:[[IX 03DNJ
PP):IX 03DNJ
7RWDOPDVVRIZHOGVNJ
·JDPPD0
·$YPP
·I\Z1PP
·$HIIPP
·JDPPD0
0,1,080$&7,21&+(&.
 0LQLPDDUHEDVHGRQVHFWLRQFDSDFLW\QRWPHPEHUFDSDFLW\
6SHFLILHGPLQLPXPGHVLJQDFWLRQV
%HQGLQJRI0F5G   N1P
6KHDURI9F5G   N1
N1
7HQVLRQRI1W5G   N1
&RPSUHVVLRQRI1F5G   N1
127(,QSXWGHVLJQDFWLRQVDUHQRWDXWRPDWLFDOO\LQFUHDVHGLIWKH\DUHOHVVWKDQ
WKHVSHFLILHGPLQLPXPDFWLRQV0LQLPXPDFWLRQVPD\EHVHWLQDQ\ORDGFDVH
7KLVFKHFNZDUQVLIDQ\GHVLJQDFWLRQLVOHVVWKDQWKHVSHFLILHGPLQLPXP
IRUDOOORDGFDVHV
:$51,1*'HVLJQEHQGLQJPRPHQWLVOHVVWKDQVSHFLILHGPLQLPXP
,1387'(6,*1$&7,216
%HDP0RPHQW0(GN1P
6KHDU9(GN1
$[LDO1(GN1 FRPS
&ROXPQ6KHDU9(GFN1
&RPSUHVVLRQ1(GFN1
·%ROWIXE1PP
·JDPPD0
6(&7,21$1$/<6,65(68/7
6LPSOLILHGDQDO\VLV
%HDP1(GI
1(GZ
0(GZ
9(GZ
(ODVWLFDQDO\VLV
%HDP1(GI
1(GZ
0(GZ
9(GZ
3ODVWLFDQDO\VLV
%HDP1(GI
1(GZ

W1(GI F
1(GZ 


W1(GI F
1(GZ F


W1(GI F
1(GZ F

3DJHRI

0(GZ 
9(GZ 
127(6LPSOLILHGDQDO\VLVUHVXOWVXVHG
%2/7$55$1*(0(17
%ROW([WHQGHG(QG3ODWH
·GPP
&RQQHFWLRQFKHFNHGIRUWHQVLRQDWWRSIODQJH
8VLQJ$6,PRGHO
5HI6WHHO'HVLJQ*XLGH 6'*
)OXVKDQG([WHQGHG0XOWLSOH5RZ0RPHQW(QG3ODWH&RQQHFWLRQV
700XUUD\ :/6KRHPDNHU$,6&
5HI6WHHO'HVLJQ*XLGH 6'*
([WHQGHG(QG3ODWH0RPHQW&RQQHFWLRQV6HLVPLFDQG:LQG$SSOLFDWLRQV
700XUUD\ ($6XPQHU$,6&
5HI'HVLJQ*XLGH%ROWHG(QG3ODWHWR&ROXPQ0RPHQW&RQQHFWLRQV '*
7-+RJDQ 1YDQGHU.UHHN$6,
*(20(75<&+(&.6
&+(&.'HWDLOLQJ5HTXLUHPHQWV
%ROWGLDPHWHU1R
<HV
·%ROWIXE1PP
%ROW876<HV
(QGSODWHWKLFNQHVVWL<HV
<HV
(QGSODWHZLGWKEL<HV
<HV
%ROWJDXJHVJ<HV
<HV
<HV
%ROWHGJHGLVWDQFHDH<HV
<HV
%ROWIODQJHIDFHGLVWDQFHDI<HV
<HV
127(&OHDUDQFHVVKRXOGEHFKHFNHGLQYLUWXDOUHDOLW\YLHZ
'(6,*15(6,67$1&(&+(&.6
&DSDFLW\UDWLR¶¶¶¶¶¶¶¶¶¹
'HVLJQDFWLRQ¶¶¶¶¹·
¸¶'HVLJQUHVLVWDQFH··5HIHUHQFH
···ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
$[LDOIRUFHN1
(IIHFWLYHGHSWKPP
$[LDOIRUFHHTXLYPRPHQWN1P
)UDFWLRQRI%0
6HFWLRQ%HQGLQJ$[LDO
·)ODQJH
·$JPP
·$QPP
·JDPPD0
·JDPPD0
·I\1PP
·IX1PP
)ODQJHWHQVLRQ\LHOGUHVLVWDQFH1(GIW 3DVV0DQXDOS
)ODQJHWHQVLRQUXSWXUHUHVLVWDQFH1(GIW 3DVV
)ODQJHFRPSUHVVLRQUHVLVWDQFH1(GIF 3DVV
&+(&.)ODQJH:HOGV
&KHFNQRWUHTXLUHGIRU)3%:
&+(&.:HE:HOGV
:HEVKHDUIRUFHN1
:HED[LDOIRUFHN1
:HEEHQGLQJPRPHQWN1P
/HQJWKRIZHEZHOGPP
·:HOGOHJPP
·%DVHPHWDOI\1PP
·%DVHPHWDOIX1PP
·EHWDBZ
·JDPPD0
·:HOGGHVLJQVKHDUVWUHQJWK1PP(& 
·(IIHFWLYHZHOGUHVLVWDQFHN1PP

3DJHRI

127(7KLVFKHFNXVHVPHWKRGIURP$,6&6'* 5HI 
/HQJWKIRUVKHDUUHVLVWDQFHPP
)RU]):ERWKVLGHV
:HEILOOHWZHOGVKHDUUHVLVWDQFH VLGHV 9(G 3DVV
(QGSODWHGHVLJQPRPHQW0(GHTN1P
·JDPPD0
6HFWLRQPRPHQWUHVLVWDQFHN1P
%HDPPRPHQWXWLOL]DWLRQUDWLR
·WPP
·I\1PP
%HDPZHED[LDOUHVLVWDQFHN1PP
0LQLPXPZHOGGHVLJQIRUFH  N1PP
·:HOGOHJPP
·%DVHPHWDOI\1PP
·%DVHPHWDOIX1PP
·EHWDBZ
·JDPPD0
·:HOGGHVLJQVKHDUVWUHQJWK1PP(& 
127(8VLQJGLUHFWLRQDOVWUHQJWKLQFUHDVH(& 
·(IIHFWLYHZHOGUHVLVWDQFHN1PP
)LOOHWZHOGUHVLVWDQFHN1PP
:HEILOOHWZHOGD[LDOUHVLVWDQFH VLGHV Q(GZ 3DVV
&+(&.%ROWVDW7HQVLRQ)ODQJH
·%ROWIXE1PP
·JDPPD0
6LQJOHEROWWHQVLRQUHVLVWDQFHN1(&7
1REROWVHIIHFWLYHDWIODQJH
6XPRIEROWOHYHUDUPVPP
(QGSODWHGHVLJQPRPHQW0(GHTN1P
7HQVLRQEROWPRPHQWUHVLVWDQFH0EW0(GHT 3DVV
&+(&.%ROWVLQ6KHDU
7RWDOVKHDUUHVLVWHGE\EROWVN1
·%ROWIXE1PP
·JDPPD0
6LQJOHEROWVKHDUUHVLVWDQFHN1(&7
1REROWVHIIHFWLYHLQVKHDU
%ROWVKHDUUHVLVWDQFH5Q9E 3DVV6'* 
·I\1PP
·IX1PP
·%ROWIXE1PP
·6LQJOHEROWEHDULQJUHVLVWDQFHN1(&7
(QGSODWHEROWEHDULQJUHVLVWDQFH5Q9E 3DVV6'* 
&+(&.(QG3ODWHLQ%HQGLQJ
(QGSODWHGHVLJQPRPHQW0(GHTN1P
<LHOGOLQHSDUDPHWHU<SPP
(QGSODWH\LHOGUHVLVWDQFH0SW0(GHT 3DVV
%ROWPRPHQWUHVLVWDQFH0EWN1P
·JDPPD0
6HFWLRQPRPHQWUHVLVWDQFH0VN1P
1RSU\LQJUHVLVWDQFH0PLQN1P
(QGSODWHQRSU\LQJWKLFNQHVVPP6'* 
,VSODWHVWURQJHQRXJKIRUQRSU\LQJ"1R
%ROWSU\LQJGRHVRFFXU
·%ROWIXE1PP
·JDPPD0
6LQJOHEROWWHQVLRQUHVLVWDQFHN1(&7
6SHFLILHGPLQLPXPWHQVLRQN1
·%ROWIXE1PP
·%ROWIXE1PP
·JDPPD0
·%ROW8761PP
·3WN1
%ROWPD[SU\LQJIRUFH4PD[N16'*S
·0TN1
·0TN1
%ROWUXSWXUHUHVLVWDQFH SU\LQJ 0(GHT 3DVV
3U\LQJIDFWRU,QIRUPDWLYH
%ROWHIILFLHQF\,QIRUPDWLYH
&+(&.(QG3ODWHLQ6KHDU
+RUL]VKHDUN1
+RUL]VKHDU\LHOGUHVLVWDQFH5Q9(GK 3DVV6'* 
+RUL]VKHDUUXSWXUHUHVLVWDQFH5Q9(GK 3DVV6'* 

3DJHRI

3DJHRI

&+(&.(QG3ODWH6WLIIHQHU
1RVWLIIHQHU

&+(&.'LDJRQDO6KHDU6WLIIHQHUV
1RGLDJRQDOVKHDUVWLIIHQHUV

&+(&.(QG3ODWH6WLIIHQHU:HOGV
1RVWLIIHQHU

127(6
)OH[XUDO\LHOGFDSDFLW\LJQRULQJVHFWLRQVOHQGHUQHVV
6KHDU\LHOGFDSDFLW\LJQRULQJVOHQGHUQHVV

&2/8016,'(&+(&.6
&+(&.8QVWLIIHQHG&ROXPQ)ODQJH%HQGLQJDW%HDP7HQVLRQ)ODQJH
8VLQJPHWKRGIURP$,6&6'* 5HI 
&DSDFLW\UHGXFHGLIFROXPQWHUPLQDWHVZLWKLQPPRIWRSEROWURZ
7RSEROWURZWRHQGRIFROXPQ1R
&DSDFLW\UHGXFHGIRUWHUPLQDWLQJFROXPQ
(QGSODWHGHVLJQPRPHQW0(GHTN1P
<LHOGOLQHSDUDPHWHU<FPP
&ROIODQJHQRSU\LQJWKLFNQHVVPP6'* 
&ROXPQIODQJHUHVLVWDQFHN1P
(TXLYDOHQWIODQJHIRUFH5IWN1$6,'*S
(QGSODWHGHVLJQPRPHQW0(GHTN1P
1RSU\LQJUHVLVWDQFH0PLQN1P
8QVWLIIHQHGFROIODQJHUHVLVWDQFH0FW0(GHT 3DVV$6,'*S
,VFROIODQJHVWURQJHQRXJKIRUQRSU\LQJ"<HV
%ROWSU\LQJPD\QRWRFFXU
&+(&.8QVWLIIHQHG&ROXPQ:HE<LHOGLQJDW%HDP7HQVLRQ)ODQJH
&DSDFLW\UHGXFHGLIFROXPQWHUPLQDWHVZLWKLQ'FRIWRSIODQJH
7RSIODQJHWRHQGRIFROXPQ1R
&DSDFLW\UHGXFHGIRUWHUPLQDWLQJFROXPQ
·EVFPP
·WZPP
·I\1PP
·&W
8QVWLIIHQHGFROZHE\LHOGUHVLVWDQFH5ZW1(GIW 3DVV$6,'*S
&+(&.8QVWLIIHQHG&ROXPQ:HE<LHOGLQJDW%HDP&RPSUHVVLRQ)ODQJH
·EVFPP
·WZPP
·I\1PP
·&W
8QVWLIIHQHGFROZHE\LHOGUHVLVWDQFH5Z\1(GIF 3DVV$6,'*S
&+(&.8QVWLIIHQHG&ROXPQ:HE&ULSSOLQJDW%HDP&RPSUHVVLRQ)ODQJH
·EVFPP
·WZPP
·WIPP
·I\1PP
·&W
&ROXPQZHEFULSSOLQJUHVLVWDQFH5ZF1(GIF 3DVV$6,'*S
&+(&.8QVWLIIHQHG&ROXPQ:HE%XFNOLQJDW%HDP&RPSUHVVLRQ)ODQJH
·&ROXPQZHEDUHDPP
·/FUL
·ODPEGDBQ
·ªD
·ªE
·ODPEGD
·HWD
·ªF$6
·EVFPP
·WZPP
·I\1PP
·&W
&ROXPQZHEEXFNOLQJUHVLVWDQFH5ZF1(GIF 3DVV$6,'*S
&+(&.8QVWLIIHQHG&ROXPQ:HE3DQHOLQ6KHDU
·WZPP
·$ZFPP
·)\F1PP
&ROXPQZHESDQHOVKHDUN1
&ROXPQZHESDQHOVKHDUUHVLVWDQFH9S9(GS 3DVV
&+(&.7UDQVYHUVH6WLIIHQHUVDW%HDP7HQVLRQ)ODQJH
1RWHQVLRQIODQJHVWLIIHQHUV
&+(&.7UDQVYHUVH6WLIIHQHUVDW%HDP&RPSUHVVLRQ)ODQJH
1RFRPSUHVVLRQIODQJHVWLIIHQHUV

&5,7,&$//,0,767$7(:HEILOOHWZHOGVKHDUUHVLVWDQFH
87,/,=$7,215$7,2
&$3$&,7<5$7,23DVV

3DJHRI

3DJHRI

6HFWLRQ,[[(PP
·JDPPD0
6HFWLRQPRPHQWUHVLVWDQFHN1P1RWH
·$YPP
·I\Z1PP
6HFWLRQVKHDUUHVLVWDQFHN11RWH
6HFWLRQWHQVLRQUHVLVWDQFHN1
5DIWHUYHUWLFDOHFFHQWULFLW\PP

&211(&7,213,/$5%,*$+DXQFKHG%0(3
+DXQFKGHHS[ORQJ
(QGSODWH[[*U6
)ODQJHZHOG)3%::HEZHOG]):
%ROWV[0(1DWJDXJH

&ROXPQ0DUN &6HFWLRQ +(%*UDGH 6
K PP5RRWUDG PPI\I 1PP
E PP$UHD I\Z 1PP
WI PP:HO IX 1PP
WZ PP:SO 
·JDPPD0
·$YPP
·I\Z1PP
·$HIIPP
·JDPPD0
6HFWLRQPRPHQWUHVLVWDQFHN1P1RWH
6HFWLRQVKHDUUHVLVWDQFHN11RWH
6HFWLRQFRPSUHVVLRQUHVLVWDQFHN1(& 
&ROXPQWHUPLQDWHV
7RSIODQJHWRHQGRIFROXPQPP






 *U6
,3(


%



*U6
+(%
&

(QGSODWH
[[*UI\IX 603D
%HDPWRHQGSODWHDQJOH¡
+DXQFKWRHQGSODWHDQJOH¡

]

(QGSODWHZHOGV
)3%:IODQJHV
]):ZHE

3ODWHVNJ
%ROWVNJ
:HOGVNJ
/,0&219^`-81

&RQQHFWLRQ3,/$5%,*$
7\SH+DXQFKHG%0(3
.(DYHVFRQQHFWLRQ
&RXQWU\(XURSH
8QLWV6,PHWULF
'HVLJQFRGH(&
JDPPD0
JDPPD0
JDPPD0
JDPPD0
JDPPD0VHU
JDPPD0
%HDP0DUN %6HFWLRQ ,3(*UDGH 6$QJOH ¡
K PP5RRWUDG PPI\I 1PP
E PP$UHD I\Z 1PP
WI PP:HO IX 1PP
WZ PP:SO 
·JDPPD0
·$YPP
·I\Z1PP
·$HIIPP
·JDPPD0
6HFWLRQPRPHQWUHVLVWDQFHN1P1RWH
6HFWLRQVKHDUUHVLVWDQFHN11RWH
6HFWLRQWHQVLRQUHVLVWDQFHN1(& 
6HFWLRQFRPSUHVVLRQUHVLVWDQFHN1(& 
+DXQFKHGVHFWLRQ
'HSWKDWHQGSODWHPP
+RUL]RQWDOOHQJWKPP
+DXQFKDQJOH¡
(IIHFWLYHVHFWLRQGHSWKPP
(IIHFWLYHVHFWLRQDUHDPP
6HFWLRQSODVWLFPRGXOXVPP

%ROWV
[0(1WRSIODQJHJDXJH
[0(1EWPIODQJHJDXJH
%,//2)0$7(5,$/6
3ODWHV
QR[[*UDGH 6NJ
%ROWV
QR0(1[ORQJNJ
:HOGV
PP)3%:[[IX 03DNJ
PP):IX 03DNJ
7RWDOPDVVRIZHOGVNJ
·JDPPD0
·$YPP
·I\Z1PP
·$HIIPP
·JDPPD0
0,1,080$&7,21&+(&.
 0LQLPDDUHEDVHGRQVHFWLRQFDSDFLW\QRWPHPEHUFDSDFLW\
6SHFLILHGPLQLPXPGHVLJQDFWLRQV
%HQGLQJRI0F5G   N1P
6KHDURI9F5G   N1
N1
7HQVLRQRI1W5G   N1
&RPSUHVVLRQRI1F5G   N1
127(,QSXWGHVLJQDFWLRQVDUHQRWDXWRPDWLFDOO\LQFUHDVHGLIWKH\DUHOHVVWKDQ
WKHVSHFLILHGPLQLPXPDFWLRQV0LQLPXPDFWLRQVPD\EHVHWLQDQ\ORDGFDVH
7KLVFKHFNZDUQVLIDQ\GHVLJQDFWLRQLVOHVVWKDQWKHVSHFLILHGPLQLPXP
IRUDOOORDGFDVHV
:$51,1*'HVLJQEHQGLQJPRPHQWLVOHVVWKDQVSHFLILHGPLQLPXP
:$51,1*'HVLJQVKHDUIRUFHLVOHVVWKDQVSHFLILHGPLQLPXP
,1387'(6,*1$&7,216
%HDP0RPHQW0(GN1P
6KHDU9(GN1
$[LDO1(GN1
&ROXPQ6KHDU9(GFN1
&RPSUHVVLRQ1(GFN1
·%ROWIXE1PP
·JDPPD0

3DJHRI

6(&7,21$1$/<6,65(68/7
6LPSOLILHGDQDO\VLV
%HDP1(GI
1(GZ
0(GZ
9(GZ
(ODVWLFDQDO\VLV
%HDP1(GI
1(GZ
0(GZ
9(GZ
3ODVWLFDQDO\VLV
%HDP1(GI
1(GZ
0(GZ
9(GZ

W1(GI F
1(GZ 


W1(GI F
1(GZ 


W1(GI F
1(GZ 



127(6LPSOLILHGDQDO\VLVUHVXOWVXVHG
%2/7$55$1*(0(17
%ROW([WHQGHG(QG3ODWH8QVWLIIHQHG
·GPP
·GPP
&RQQHFWLRQFKHFNHGIRUWHQVLRQDWWRSIODQJH
8VLQJ$6,PRGHO
5HI6WHHO'HVLJQ*XLGH 6'*
)OXVKDQG([WHQGHG0XOWLSOH5RZ0RPHQW(QG3ODWH&RQQHFWLRQV
700XUUD\ :/6KRHPDNHU$,6&
5HI6WHHO'HVLJQ*XLGH 6'*
([WHQGHG(QG3ODWH0RPHQW&RQQHFWLRQV6HLVPLFDQG:LQG$SSOLFDWLRQV
700XUUD\ ($6XPQHU$,6&
5HI'HVLJQ*XLGH%ROWHG(QG3ODWHWR&ROXPQ0RPHQW&RQQHFWLRQV '*
7-+RJDQ 1YDQGHU.UHHN$6,
*(20(75<&+(&.6
&+(&.'HWDLOLQJ5HTXLUHPHQWV
%ROWGLDPHWHU<HV
<HV
·%ROWIXE1PP
%ROW876<HV
(QGSODWHWKLFNQHVVWL<HV
<HV
(QGSODWHZLGWKEL<HV
<HV
%ROWJDXJHVJ<HV
<HV
1R
%ROWHGJHGLVWDQFHDH<HV
<HV
%ROWIODQJHIDFHGLVWDQFHDI<HV
<HV
127(&OHDUDQFHVVKRXOGEHFKHFNHGLQYLUWXDOUHDOLW\YLHZ
'(6,*15(6,67$1&(&+(&.6
&DSDFLW\UDWLR¶¶¶¶¶¶¶¶¶¹
'HVLJQDFWLRQ¶¶¶¶¹·
¸¶'HVLJQUHVLVWDQFH··5HIHUHQFH
···ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
6HFWLRQ%HQGLQJ$[LDO
·)ODQJH
·$JPP
·$QPP
·JDPPD0
·JDPPD0
·I\1PP
·IX1PP
)ODQJHWHQVLRQ\LHOGUHVLVWDQFH1(GIW 3DVV0DQXDOS
)ODQJHWHQVLRQUXSWXUHUHVLVWDQFH1(GIW 3DVV
)ODQJHFRPSUHVVLRQUHVLVWDQFH1(GIF 3DVV
&+(&.)ODQJH:HOGV
&KHFNQRWUHTXLUHGIRU)3%:
&+(&.:HE:HOGV
:HEVKHDUIRUFHN1

3DJHRI

:HED[LDOIRUFHN1
:HEEHQGLQJPRPHQWN1P
/HQJWKRIZHEZHOGPP
·:HOGOHJPP
·%DVHPHWDOI\1PP
·%DVHPHWDOIX1PP
·EHWDBZ
·JDPPD0
·:HOGGHVLJQVKHDUVWUHQJWK1PP(& 
·(IIHFWLYHZHOGUHVLVWDQFHN1PP
127(7KLVFKHFNXVHVPHWKRGIURP$,6&6'* 5HI 
/HQJWKIRUVKHDUUHVLVWDQFHPP
)RU]):ERWKVLGHV
:HEILOOHWZHOGVKHDUUHVLVWDQFH VLGHV 9(G 3DVV
(QGSODWHGHVLJQPRPHQW0(GHTN1P
·JDPPD0
6HFWLRQPRPHQWUHVLVWDQFHN1P
%HDPPRPHQWXWLOL]DWLRQUDWLR
·WPP
·I\1PP
%HDPZHED[LDOUHVLVWDQFHN1PP
0LQLPXPZHOGGHVLJQIRUFH  N1PP
·:HOGOHJPP
·%DVHPHWDOI\1PP
·%DVHPHWDOIX1PP
·EHWDBZ
·JDPPD0
·:HOGGHVLJQVKHDUVWUHQJWK1PP(& 
127(8VLQJGLUHFWLRQDOVWUHQJWKLQFUHDVH(& 
·(IIHFWLYHZHOGUHVLVWDQFHN1PP
)LOOHWZHOGUHVLVWDQFHN1PP
:HEILOOHWZHOGD[LDOUHVLVWDQFH VLGHV Q(GZ 3DVV
&+(&.%ROWVDW7HQVLRQ)ODQJH
·%ROWIXE1PP
·JDPPD0
6LQJOHEROWWHQVLRQUHVLVWDQFHN1(&7
1REROWVHIIHFWLYHDWIODQJH
6XPRIEROWOHYHUDUPVPP
(QGSODWHGHVLJQPRPHQW0(GHTN1P
7HQVLRQEROWPRPHQWUHVLVWDQFH0EW0(GHT 3DVV
&+(&.%ROWVLQ6KHDU
7RWDOVKHDUUHVLVWHGE\EROWVN1
·%ROWIXE1PP
·JDPPD0
6LQJOHEROWVKHDUUHVLVWDQFHN1(&7
1REROWVHIIHFWLYHLQVKHDU
%ROWVKHDUUHVLVWDQFH5Q9E 3DVV6'* 
·I\1PP
·IX1PP
·%ROWIXE1PP
·6LQJOHEROWEHDULQJUHVLVWDQFHN1(&7
(QGSODWHEROWEHDULQJUHVLVWDQFH5Q9E 3DVV6'* 
&+(&.(QG3ODWHLQ%HQGLQJ
(QGSODWHGHVLJQPRPHQW0(GHTN1P
<LHOGOLQHSDUDPHWHU<SPP
(QGSODWH\LHOGUHVLVWDQFH0SW0(GHT 3DVV
%ROWPRPHQWUHVLVWDQFH0EWN1P
·JDPPD0
6HFWLRQPRPHQWUHVLVWDQFH0VN1P
1RSU\LQJUHVLVWDQFH0PLQN1P
(QGSODWHQRSU\LQJWKLFNQHVVPP6'* 
,VSODWHVWURQJHQRXJKIRUQRSU\LQJ"1R
%ROWSU\LQJGRHVRFFXU
·%ROWIXE1PP
·JDPPD0
6LQJOHEROWWHQVLRQUHVLVWDQFHN1(&7
6SHFLILHGPLQLPXPWHQVLRQN1
·%ROWIXE1PP
·%ROWIXE1PP
·JDPPD0
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1. COMPROVACIÓ MUR EXISTENT

Càlcul esforç tallant recrescut mur

Introducció
Es determina ara la resistència a l’esforç tallant dels connectors per a la càrrega de 72.000 kg (706,08
En aquest Apèndix es farà la comprovació estructural del mur existent de l’avantcanal per tal de
suportar les accions derivades de l’accionament de la comporta tipus enclusa. Aquestes accions
venen determinades per les reaccions del pistó hidràulic sobre el parament i la forma de transmetreles. Com es pot veure al plànol relatiu al detall d’unió del pistó amb el mur existent, la càrrega total es

kN). Es considera que les barres d’acer tenen una resistència última a tallant de fub = 400 MPa. Les
barres que es disposen són de 16 mm de diàmetre. Amb aquestes dades podem calcular el número
de barres necessàries per a suportar l’esforç tallant (no es considera la resistència entre el fregament
dels dos formigons, fet que fa que el càlcul estigui del costat de la seguretat):

distribuïda mitjançant dos perfils HEB als paraments del mur existent. Cal recordar que l’accionament

𝐹

de l’enclusa sempre es produirà prèvia igualació de pressions entre les dues cambres, de forma que

,

∙

∙

,

mai tinguin que fer una maniobra amb un dels dos vasos o cambres buida. A nivell de modelització
estructural, es considera que el total de la component de la reacció queda dividia en dos, al considerarse que el repartiment es produeix d’aquesta forma. Així doncs, les reaccions facilitades per un dels
fabricants degudes al pistó hidràulic són:

∙

,

∙

,

Cada barra de 16 mm suporta un esforç a cisalla o tallant de 38,60 kN. El parament disposa d’una
quadrícula de 5 x 8 x 2 = 80 connectors de 16 mm, que generen una resistència total a l’esforç tallant
de:

80 ∙ 38,60 𝑘𝑁

3.088,31 𝑘𝑁

Això implica que el factor de seguretat enfront a l’esforç tallant que ha de suportar el mur és de:

𝐹. 𝑆.

3.088,31
706,08

4,37

Càlcul unió del pistó amb el mur existent
Es calcula en aquest apartat la resistència del mur existent davant de les accions del pistó, que es
una reacció de 10.000 kg (98,07 kN). Abans que res, es descompon la reacció per components
tangencial al mur i perpendicular al mateix:



Rx = Rꞏsinα = 98,07 ꞏ sin 39º = 61,72 kN (perpendicular al mur)
Ry = Rꞏsinα = 98,07 ꞏ cos 39º = 76,22 kN (tangencial al mur)

Imatge 1. Reaccions sobre el mur existent degudes a l’accionament de l’enclusa.

Página 2 de 3

Annex 09. Càlculs estructurals

REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA

Es determina ara la resistència a l’esforç tallant dels connectors per a la càrrega és de 76,22 kN. Es
considera que les barres d’acer tenen una resistència última a tallant de fub = 400 MPa. Les barres
que es disposen són de 16 mm de diàmetre. Amb aquestes dades podem calcular el número de barres
necessàries per a suportar l’esforç tallant (no es considera la resistència entre el fregament dels dos
formigons, fet que fa que el càlcul estigui del costat de la seguretat):

𝐹

,

∙

∙

,

∙

∙

,

,

Cada barra de 16 mm suporta un esforç a cisalla o tallant de 38,60 kN. El parament disposarà de vuit
(8) parelles de connectors de 16 mm, que generen una resistència total a l’esforç tallant de:

2 ∙ 8 ∙ 38,60 𝑘𝑁

617,60 𝑘𝑁

Això implica que el factor de seguretat enfront a l’esforç tallant que ha de suportar el mur és de:

𝐹. 𝑆.

617,60
76,22

8,10

Imatge 2. Esquema de l’avantcanal amb la càrrega horitzontal de coronació (30,83 kN)
deguda a l’empenta del pistó quan s’obren les comportes de l’enclusa (secció amb
simetria).

Per tal de conèixer si el mur existent es capaç de suportar la càrrega perpendicular al parament, en
direcció a l’interior del canal es fa una comprovació del mur incloent una acció perpendicular a l’extrem
superior del mur de valor Rx = Rꞏsinα = 98,07 ꞏ sin 39º = 61,72 kN. Aquesta acció es traslladarà al
mur existent en dos punts a través de les bigues HEB160, per tant, el valor de càlcul per cada secció
de mur d’un metre d’amplada serà de 61,72/2 = 30,83 kN.
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ESTRATOS

5HIHUHQFLDV &RWDVXSHULRU
'HVFULSFLyQ
$UHQDVXHOWD P 'HQVLGDGDSDUHQWHN1Pñ
'HQVLGDGVXPHUJLGDN1Pñ

&RHILFLHQWHVGHHPSXMH
$FWLYRWUDVGyV
3DVLYRLQWUDGyV

(648(0$'(/$6)$6(6


ÈQJXORUR]DPLHQWRLQWHUQRJUDGRV


&RKHVLyQN1Pð

6(&&,Ï19(57,&$/'(/7(55(12



5HIHUHQFLDV 1RPEUH
'HVFULSFLyQ
)DVH
)DVH &RQQLYHOIUHiWLFRWUDVGyVKDVWDODFRWDP
&RQQLYHOIUHiWLFRLQWUDGyVKDVWDODFRWDP






&$5*$6




CARGAS EN EL TRASDÓS


*(20(75Ë$

7LSR
&RWD
'DWRV
)DVHLQLFLDO )DVHILQDO
8QLIRUPH (QVXSHUILFLH 9DORUN1Pð )DVH
)DVH

MURO




$OWXUDP
(VSHVRUVXSHULRUFP
(VSHVRULQIHULRUFP

3XQWXDO (QVXSHUILFLH 9DORUN1 )DVH
$QFKRP
/DUJRP

ZAPATA CORRIDA



)DVH

6HSDUDFLyQP

&RQSXQWHUD\WDOyQ
&DQWRFP
9XHORVLQWUDGyVWUDVGyVFP
+RUPLJyQGHOLPSLH]DFP

3XQWXDO (QVXSHUILFLH 9DORUN1




)DVH

)DVH

6HSDUDFLyQP
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CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON PORCENTAJE DE
SOBRECARGA Y SISMO

5(68/7$'26'(/$6)$6(6
(VIXHU]RVVLQPD\RUDU

FASE 1: FASE


CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
&RWD /H\GHD[LOHV /H\GHFRUWDQWHV /H\GHPRPHQWRIOHFWRU /H\GHHPSXMHV3UHVLyQKLGURVWiWLFD
P
N1P 
N1P 
N1āPP 
N1Pð 
N1Pð 


































































0i[LPRV





&RWDP
&RWDP
&RWDP
&RWDP
&RWDP
0tQLPRV





&RWDP &RWDP
&RWDP &RWDP
&RWDP



&RWD /H\GHD[LOHV /H\GHFRUWDQWHV/H\GHPRPHQWRIOHFWRU /H\GHHPSXMHV3UHVLyQKLGURVWiWLFD
P
N1P 
N1P 
N1āPP 
N1Pð 
N1Pð 


































































0i[LPRV





&RWDP
&RWDP
&RWDP
&RWDP
&RWDP
0tQLPRV





&RWDP &RWDP
&RWDP &RWDP
&RWDP




&20%,1$&,21(6
HIPÓTESIS
&DUJDSHUPDQHQWH
(PSXMHGHWLHUUDV
6REUHFDUJD

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
&RWD /H\GHD[LOHV /H\GHFRUWDQWHV /H\GHPRPHQWRIOHFWRU /H\GHHPSXMHV3UHVLyQKLGURVWiWLFD
P
N1P 
N1P 
N1āPP 
N1Pð 
N1Pð 


































































0i[LPRV





&RWDP
&RWDP
&RWDP
&RWDP
&RWDP
0tQLPRV





&RWDP &RWDP
&RWDP &RWDP
&RWDP





6LVPR



COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS


+LSyWHVLV

&RPELQDFLyQ 
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+LSyWHVLV

&RPELQDFLyQ 
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5HIHUHQFLD0XUR0XURBHVFOXVD $QWHFDQDOB;HUWD 


&RPSUREDFLyQ

   

9DORUHV

(VWDGR

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal
> 20% Cuantía vertical)

&DOFXODGR



7UDVGyV

0tQLPR

&XPSOH

0tQLPR

&XPSOH

0tQLPR



&DOFXODGR

&XPSOH

&DOFXODGR

&XPSOH

0tQLPR



&DOFXODGR

&XPSOH

&DOFXODGR

&XPSOH

0tQLPR



&DOFXODGR

&XPSOH

&DOFXODGR

&XPSOH

&DOFXODGR



0tQLPRH

&XPSOH

0tQLPRH

&XPSOH

0tQLPRFP



&DOFXODGRFP

&XPSOH

&DOFXODGRFP

&XPSOH

0i[LPRFP



&DOFXODGRFP

&XPSOH

&DOFXODGRFP

&XPSOH

&XDQWtDPtQLPDPHFiQLFDKRUL]RQWDOSRUFDUD


COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO





+LSyWHVLV




&RPELQDFLyQ 



,QWUDGyV












  



  

&XDQWtDPtQLPDJHRPpWULFDYHUWLFDOFDUDWUDFFLRQDGD


Norma EHE-08. Artículo 42.3.5



7UDVGyV P 



&20352%$&,21(6*(20e75,&$6<'(5(6,67(1&,$

7UDVGyV P 



&XDQWtDPtQLPDPHFiQLFDYHUWLFDOFDUDWUDFFLRQDGD

5HIHUHQFLD0XUR0XURBHVFOXVD $QWHFDQDOB;HUWD 


&RPSUREDFLyQ
&RPSUREDFLyQDUDVDQWHHQDUUDQTXHPXUR

9DORUHV

(VWDGR

Norma EHE-08. Artículo 42.3.2



7UDVGyV P 

0i[LPRN1P




7UDVGyV P 



Criterio de CYPE Ingenieros


&DOFXODGRN1P &XPSOH







(VSHVRUPtQLPRGHOWUDPR

&XDQWtDPtQLPDJHRPpWULFDYHUWLFDOFDUDFRPSULPLGD

0tQLPRFP





Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)


&DOFXODGRFP

&XPSOH

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5



,QWUDGyV P 




6HSDUDFLyQOLEUHPtQLPDDUPDGXUDVKRUL]RQWDOHV


Norma EHE-08. Artículo 69.4.1




0tQLPRFP

,QWUDGyV P 









7UDVGyV

&DOFXODGRFP

&XDQWtDPtQLPDPHFiQLFDYHUWLFDOFDUDFRPSULPLGD

&XPSOH





,QWUDGyV

&DOFXODGRFP

&XPSOH

Norma EHE-08. Artículo 42.3.3



,QWUDGyV P 




6HSDUDFLyQPi[LPDDUPDGXUDVKRUL]RQWDOHV


Norma EHE-08. Artículo 42.3.1




0i[LPRFP

,QWUDGyV P 









7UDVGyV

&DOFXODGRFP

6HSDUDFLyQOLEUHPtQLPDDUPDGXUDVYHUWLFDOHV

&XPSOH





,QWUDGyV

&DOFXODGRFP

&XPSOH

Norma EHE-08. Artículo 69.4.1



7UDVGyV




&XDQWtDJHRPpWULFDPtQLPDKRUL]RQWDOSRUFDUD


Norma EHE-08. Artículo 42.3.5




0tQLPR

,QWUDGyV









7UDVGyV P 

&DOFXODGR

6HSDUDFLyQPi[LPDHQWUHEDUUDV

&XPSOH





,QWUDGyV P 

&DOFXODGR

&XPSOH

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1



$UPDGXUDYHUWLFDO7UDVGyV







$UPDGXUDYHUWLFDO,QWUDGyV
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5HIHUHQFLD0XUR0XURBHVFOXVD $QWHFDQDOB;HUWD 

5HIHUHQFLD0XUR0XURBHVFOXVD $QWHFDQDOB;HUWD 

&RPSUREDFLyQ

9DORUHV

(VWDGR

&RPSUREDFLyQDIOH[LyQFRPSXHVWD
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

&XPSOH






&RPSUREDFLyQDFRUWDQWH

0i[LPRN1P

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

&DOFXODGRN1P &XPSOH

&RPSUREDFLyQGHILVXUDFLyQ

0i[LPRPP

Norma EHE-08. Artículo 49.2.3

&DOFXODGRPP






(VWDGR

N1P7HQVLyQPi[LPDGHODFHUR03D
6HFFLyQFUtWLFDDFRUWDQWH&RWDP

5HIHUHQFLD=DSDWDFRUULGD0XURBHVFOXVD $QWHFDQDOB;HUWD 
&RPSUREDFLyQ

9DORUHV

(VWDGR

Valor introducido por el usuario.





&RHILFLHQWHGHVHJXULGDGDOYXHOFR 6LWXDFLRQHVSHUVLVWHQWHV 

0tQLPR

&RPSUREDFLyQGHHVWDELOLGDG





9DORUHV

6HFFLyQFUtWLFDDIOH[LyQFRPSXHVWD&RWDP0GN1āPP1GN1P9G





&RPSUREDFLyQ

&XPSOH











/RQJLWXGGHVRODSHV
Norma EHE-08. Artículo 69.5.2



%DVHWUDVGyV

0tQLPRP







&DOFXODGR



&XPSOH




&RHILFLHQWHGHVHJXULGDGDOYXHOFR 6LWXDFLRQHVDFFLGHQWDOHV

0tQLPR



&DOFXODGRP



&XPSOH

VtVPLFDV 

&DOFXODGR

&XPSOH



%DVHLQWUDGyV

0tQLPRP



&RHILFLHQWHGHVHJXULGDGDOGHVOL]DPLHQWR 6LWXDFLRQHV

0tQLPR



&DOFXODGRP



&XPSOH

SHUVLVWHQWHV 

&DOFXODGR

&XPSOH




&RPSUREDFLyQGHODQFODMHGHODUPDGREDVHHQFRURQDFLyQ


Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

&DOFXODGRFP



0tQLPRFP

&XPSOH

0tQLPRFP

&XPSOH

&RHILFLHQWHGHVHJXULGDGDOGHVOL]DPLHQWR 6LWXDFLRQHV
DFFLGHQWDOHVVtVPLFDV 




7UDVGyV



=DSDWD




0tQLPRFPð

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

&DOFXODGRFPð

0tQLPRFP




Norma EHE-08. Artículo 58.8.1.

&DOFXODGRFP

&XPSOH

Valor introducido por el usuario.





7HQVLyQPHGLD 6LWXDFLRQHVSHUVLVWHQWHV 

0i[LPR03D







&XPSOH




7HQVLRQHVVREUHHOWHUUHQR




&DQWRPtQLPRYLJDFRURQDFLyQ

&XPSOH

&DQWRPtQLPR



ÈUHDPtQLPDORQJLWXGLQDOFDUDVXSHULRUYLJDGHFRURQDFLyQ

&DOFXODGR






,QWUDGyV

0tQLPR



0tQLPRFP






Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho de &DOFXODGRFP
la viga o 25 cm

&XPSOH



&DOFXODGR03D &XPSOH







ÈUHDPtQLPDHVWULERVYLJDFRURQDFLyQ

0tQLPRFPðP

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.4.1

&DOFXODGRFPðP &XPSOH

7HQVLyQPi[LPD 6LWXDFLRQHVSHUVLVWHQWHV 





6HSDUDFLyQPi[LPDHQWUHHVWULERV

0i[LPRFP

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.4.1

&DOFXODGRFP

&DOFXODGR03D &XPSOH
7HQVLyQPHGLD 6LWXDFLRQHVDFFLGHQWDOHVVtVPLFDV 





&XPSOH

0i[LPR03D



&DOFXODGR03D &XPSOH






6HFXPSOHQWRGDVODVFRPSUREDFLRQHV
,QIRUPDFLyQDGLFLRQDO

0i[LPR03D







7HQVLyQPi[LPD 6LWXDFLRQHVDFFLGHQWDOHVVtVPLFDV 

0i[LPR03D




&DOFXODGR03D &XPSOH

&RWDGHODVHFFLyQFRQODPtQLPDUHODFLyQ FXDQWtDKRUL]RQWDOFXDQWtDYHUWLFDO 7UDVGyVP
&RWDGHODVHFFLyQFRQODPtQLPDUHODFLyQ FXDQWtDKRUL]RQWDOFXDQWtDYHUWLFDO ,QWUDGyVP
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5HIHUHQFLD=DSDWDFRUULGD0XURBHVFOXVD $QWHFDQDOB;HUWD 

5HIHUHQFLD=DSDWDFRUULGD0XURBHVFOXVD $QWHFDQDOB;HUWD 

&RPSUREDFLyQ

9DORUHV

(VWDGR

Comprobación basada en criterios resistentes





$UPDGRVXSHULRUWUDVGyV

0tQLPRFPðP

&RPSUREDFLyQ

)OH[LyQHQ]DSDWD


5HFXEULPLHQWR
/DWHUDO



Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1.

0tQLPRFPðP

&DOFXODGR

&XPSOH

&DOFXODGR

&XPSOH

&DOFXODGR

&XPSOH

&DOFXODGR

&XPSOH

0i[LPRFP



&DOFXODGRFP

&XPSOH

&DOFXODGRFP

&XPSOH

&DOFXODGRFP

&XPSOH

&DOFXODGRFP

&XPSOH

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC.
Apartado 3.16 (pag.129).

0tQLPRFP



$UPDGXUDWUDQVYHUVDOLQIHULRU

&DOFXODGRFP

&XPSOH

&DOFXODGRFP

&XPSOH

&DOFXODGRFP

&XPSOH

&DOFXODGRFP

&XPSOH

0tQLPR



&DOFXODGR

&XPSOH

&DOFXODGR

&XPSOH

&DOFXODGR

&XPSOH

Norma EHE-08. Artículo 58.8.2.



$UPDGXUDWUDQVYHUVDOLQIHULRU



&DOFXODGRFPðP &XPSOH

$UPDGXUDORQJLWXGLQDOLQIHULRU



$UPDGXUDWUDQVYHUVDOVXSHULRU

(VIXHU]RFRUWDQWH
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1.









0tQLPR

'LiPHWURPtQLPR

0tQLPRFPðP
&DOFXODGRFPðP &XPSOH



&XPSOH






$UPDGRLQIHULRULQWUDGyV

&DOFXODGRFP



&DOFXODGRFPðP &XPSOH



0tQLPRFP






$UPDGRLQIHULRUWUDVGyV

(VWDGR







9DORUHV




0i[LPRN1P

$UPDGXUDORQJLWXGLQDOVXSHULRU








7UDVGyV 6LWXDFLRQHVSHUVLVWHQWHV 

&DOFXODGRN1P

&XPSOH

6HSDUDFLyQPi[LPDHQWUHEDUUDV





7UDVGyV 6LWXDFLRQHVDFFLGHQWDOHVVtVPLFDV 

&DOFXODGRN1P

&XPSOH

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1.



$UPDGXUDWUDQVYHUVDOLQIHULRU




,QWUDGyV 6LWXDFLRQHVSHUVLVWHQWHV 

&DOFXODGRN1P &XPSOH




$UPDGXUDWUDQVYHUVDOVXSHULRU




,QWUDGyV 6LWXDFLRQHVDFFLGHQWDOHVVtVPLFDV 

&DOFXODGRN1P

&XPSOH




$UPDGXUDORQJLWXGLQDOLQIHULRU




/RQJLWXGGHDQFODMH




Norma EHE-08. Artículo 69.5.



$UUDQTXHWUDVGyV

0tQLPRFP



$UPDGXUDORQJLWXGLQDOVXSHULRU








6HSDUDFLyQPtQLPDHQWUHEDUUDV



&DOFXODGRFP



$UUDQTXHLQWUDGyV

&XPSOH

0tQLPRFP








&DOFXODGRFP



$UPDGRLQIHULRUWUDVGyV 3DWLOOD 

&XPSOH

0tQLPRFP




$UPDGXUDWUDQVYHUVDOVXSHULRU



$UPDGXUDORQJLWXGLQDOLQIHULRU



&DOFXODGRFP



&XPSOH




$UPDGRLQIHULRULQWUDGyV 3DWLOOD 

$UPDGXUDORQJLWXGLQDOVXSHULRU

0tQLPRFP






&DOFXODGRFP



&XPSOH

&XDQWtDJHRPpWULFDPtQLPD


$UPDGRVXSHULRUWUDVGyV 3DWLOOD 

0tQLPRFP

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5.



$UPDGXUDORQJLWXGLQDOLQIHULRU



&DOFXODGRFP



&XPSOH




$UPDGRVXSHULRULQWUDGyV

$UPDGXUDORQJLWXGLQDOVXSHULRU

0tQLPRFP







&DOFXODGRFP

&XPSOH

$UPDGXUDWUDQVYHUVDOLQIHULRU
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5HIHUHQFLD=DSDWDFRUULGD0XURBHVFOXVD $QWHFDQDOB;HUWD 

5HIHUHQFLD&RPSUREDFLRQHVGHHVWDELOLGDG &tUFXORGHGHVOL]DPLHQWRSpVLPR 0XURBHVFOXVD

&RPSUREDFLyQ

9DORUHV

(VWDGR

$UPDGXUDWUDQVYHUVDOVXSHULRU

&DOFXODGR

&XPSOH





$QWHFDQDOB;HUWD 
&RPSUREDFLyQ

&XDQWtDPHFiQLFDPtQLPD

0tQLPR

)DVH&RPELQDFLRQHVVLQVLVPR'HELGRDTXHHOFtUFXORGHGHVOL]DPLHQWRSpVLPRSDVDSRUHO




Norma EHE-08. Artículo 55.

&DOFXODGR

$UPDGXUDORQJLWXGLQDOVXSHULRU

0tQLPR



(VWDGR

,QIRUPDFLyQDGLFLRQDO



$UPDGXUDORQJLWXGLQDOLQIHULRU

9DORUHV
6HFXPSOHQWRGDVODVFRPSUREDFLRQHV




&XPSOH

HOHPHQWRGHFRQWHQFLyQpVWHGHEHUiUHVLVWLUXQFRUWDQWHGHDOPHQRVN1PHQOD




LQWHUVHFFLyQFRQGLFKRFtUFXOR(VWRHVQHFHVDULRSDUDJDUDQWL]DUODYDOLGH]GHOFRHILFLHQWHGH




Norma EHE-08. Artículo 55.

&DOFXODGR

$UPDGXUDWUDQVYHUVDOLQIHULRU

0tQLPR



&XPSOH




VHJXULGDGFDOFXODGR
)DVH&RPELQDFLRQHVFRQVLVPR'HELGRDTXHHOFtUFXORGHGHVOL]DPLHQWRSpVLPRSDVDSRUHO
HOHPHQWRGHFRQWHQFLyQpVWHGHEHUiUHVLVWLUXQFRUWDQWHGHDOPHQRVN1PHQOD




Norma EHE-08. Artículo 42.3.2.

&DOFXODGR

$UPDGXUDWUDQVYHUVDOVXSHULRU

0tQLPRH



&XPSOH

LQWHUVHFFLyQFRQGLFKRFtUFXOR(VWRHVQHFHVDULRSDUDJDUDQWL]DUODYDOLGH]GHOFRHILFLHQWHGH







Norma EHE-08. Artículo 42.3.2.

&DOFXODGR



&XPSOH

VHJXULGDGFDOFXODGR






6HFXPSOHQWRGDVODVFRPSUREDFLRQHV
,QIRUPDFLyQDGLFLRQDO
0RPHQWRIOHFWRUSpVLPRHQODVHFFLyQGHUHIHUHQFLDGHOWUDVGyVN1āPP
0RPHQWRIOHFWRUSpVLPRHQODVHFFLyQGHUHIHUHQFLDGHOLQWUDGyVN1āPP


&20352%$&,21(6'((67$%,/,'$' &Ë5&8/2'(
'(6/,=$0,(1723e6,02 
5HIHUHQFLD&RPSUREDFLRQHVGHHVWDELOLGDG &tUFXORGHGHVOL]DPLHQWRSpVLPR 0XURBHVFOXVD
$QWHFDQDOB;HUWD 
&RPSUREDFLyQ

9DORUHV

(VWDGR





&tUFXORGHGHVOL]DPLHQWRSpVLPR


Valor introducido por el usuario.



&RPELQDFLRQHVVLQVLVPR
0tQLPR

)DVH&RRUGHQDGDVGHOFHQWURGHOFtUFXOR PP 5DGLR
P

&DOFXODGR &XPSOH






&RPELQDFLRQHVFRQVLVPR
0tQLPR

)DVH&RRUGHQDGDVGHOFHQWURGHOFtUFXOR PP 5DGLR
P

&DOFXODGR &XPSOH
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1. INTRODUCCIÓ

medi ambient, descrits al document previ de “Solꞏlicitud d’inici de l’avaluació d’impacte ambiental
simplificada” presentat, així com les mesures addicionals proposades a l’informe de resolució de la

Aquest document es redacta segons el criteri establert a l’Article 45 de la secció 2ª. Avaluació

Direcció General de Polítiques ambiental i Medi Natural.

d’impacte ambiental simplificada del BOE del 06/12/2018.

Mesures correctores per les afeccions ambientals al medi hidrològic
2. ANTECEDENTS
El dia 7 de maig de 2020, l’Agència Catalana de l’Aigua va comunicar a l’Oficina de Medi Ambient de
les Terres de l’Ebre que havia signat un conveni amb la Comunitat General de Regants del Canal de
la Dreta de l’Ebre per a la redacció de la documentació relativa al Projecte d’Optimització de l’ús de

Durant l’execució de les obres poden produir-se vessaments líquids susceptibles de contaminar les
aigües superficials subterrànies. Es prendran per tant les mesures necessàries per evitar-ho:


l’aigua al Canal de la Dreta de l’Ebre. Revestiment i condicionament de l’Avantcanal, al terme
municipal de Xerta.
Va solꞏlicitar l’inici del procediment d’avaluació ambiental simplificada i va adjuntar el document de
“Solꞏlicitud d’inici de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada”, que s’adjunta a l’apèndix número 1
del present annex.

Es disposaran casetes proveïdes de serveis químics per a la utilització per part del personal
de les obres, evitant d’aquesta manera la contaminació per aigües fecals.



S’evitaran els vessaments d’oli o combustible generats per la maquinària, no efectuant
reparacions de les mateixes sobre el terreny.



Les zones d’abassegament de materials, així com el parc de maquinària s’ubicaran en zones
sense presència d’hàbitats ni especies singulars, i es situaran el més allunyades possible del
curs del riu.

D’acord amb la Instrucció DGPAMN/1/2019, el 29 d’octubre de 2020, la Direcció General de Polítiques
ambientals i Medi Natural es va pronunciar i va emetre la resolució d’informe ambiental del Projecte,
pel qual es determina que el Projecte no s’ha de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental
ordinària, atès que l’actuació prevista no té efectes adversos significatius sobre el medi ambient.

Tenint en compte l’escassa possibilitat d’existència de vessament les mesures correctores previstes,
l’afecció d’aigües superficials o subterrànies durant l’execució de les obres es considera mínima.

Mesures correctores per les afeccions ambientals al sòl

En aquest informe, que es pot consultar a l’Apèndix número 2 del present annex, es detallen una sèrie
de consideracions addicionals que han estat incorporades tant al present annex, com al pressupost

No es preveu la construcció de cap nou vial. Els camins agrícoles que es vegin afectats pel trànsit de

general, en concret al capítol “Mesures correctores mediambientals”.

vehicles seran reparats tornant-los al seu estat original, així com els talussos i efectes dels moviments
de terres que es puguin dur a terme durant l’execució de les obres.

També s’especifica que una vegada finalitzades les obres, el promotor haurà de presentar a l’Oficina
de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat un informe final,

L’impacte sobre el sòl es considera mínim durant l’execució de les obres, limitat als voltats del canal i

signat per la direcció ambiental de l’obra, que verifiqui el compliment de les mesures correctores i de

puntualment en el temps.

les condicions que s’estableixen en el document ambiental i en l’esmentada Resolució.

Mesures correctores per les afeccions ambientals al medi atmosfèric

3. MESURES PREVENTIVES, REDUCTORES I COMPENSATÒRIES ADOPTADES
El trànsit de maquinària pesada generarà pols en suspensió, per minorar la generació del mateix es
A continuació es detallen les mesures preventives, reductores i compensatòries adoptades, tenint en

realitzaran regs periòdics dels camins, sobre tot en èpoques seques.

compte, per una banda la descripció i avaluació dels possibles efectes significatius del projecte en el
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La maquinària emprada generarà gasos procedents de la combustió, per minorar les emissions es

No es duran a terme treballs entre les 18:00 h fins a les 7:00h , per tal de respectar l’horari d’activat

portaran a terme tasques de manteniment de la maquinària perquè aquesta es trobi en perfecte estat

de determinades espècies com la llúdriga, i com a mesura preventiva pel que fa a les molèsties

i compleixi amb la legislació vigent.

produïdes pel soroll de l’obra.

Respecte als sorolls emesos per la maquinària pesada, es vigilarà també el correcte funcionament de

Es rescataran els peixos, amfibis o rèptils, que puguin quedar atrapats a l’interior de l’avantcanal,

la mateixa no permetent emissions superiors a les permeses per la normativa en vigor.

abans de l’assecat total del mateix i s’instalꞏlaran rampes fixes en dos punts del canal, per evitar
ofegaments i facilitar la sortida de la fauna, una vegada s’hagin finalitzat les obres. Aquestes rampes

L’impacte sobre l’atmosfera serà per tant puntual en el temps i en l’espai, desapareixent un cop

seran d’obra de doble pendent, amb una amplada no inferior a 50cm, de base rugosa i pendent suau

efectuades les obres.

(màxim 30º).

Integració en el paisatge

Es vetllarà per no generar cap intrusió al riu, doncs l’àmbit de les obres és a l’avantcanal que està
situat a les proximitats del mateix. En tot moment s’haurà de vetllar per a que es compleixin les

Tenint en compte que l’avantcanal ja existeix i que l’actuació consisteix en el seu revestiment, la

mesures de seguretat i controlar que no s’efectuï cap abocament de material d’excavació al riu.

integració en el paisatge serà immediata.
Es minimitzaran els sorolls de les màquines en la mesura del possible per minimitzar l’efecte sobre

Patrimoni cultural
Si, durant l’execució del Projecte, es troben restes arqueològiques, s’aturaran les obres en els punts
afectats i no es podran continuar fins a la seva completa excavació, documentació i, si escau,
recuperació, d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i amb el
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Mesures correctores per les afeccions sobre la fauna

les aus i la resta de fauna present a les proximitats del projecte.
En la fase de funcionament de l’avantcanal, no s’hi permetrà l’assecament total i el dragat del fons per
possibilitar l’acumulació natural de graves i la restauració de l’hàbitat.

Mesures correctores per les afeccions sobre la vegetació.
S’aprofitaran les obres per eliminar els canyars d’Arundo donax existents a l’àmbit. Atesa la capacitat
de rebrot del rizoma i de la tija d’Arundo donax, en cas de generar restes de canyes, es retiraran i es

Prèviament a l’inici de la intervenció, es delimitarà la zona d’actuació per evitar el pas de maquinària
cap a l’entorn i l’ afectació de les zones més sensibles.
Abans de l’inici de les obres i de l’assecament total de l’avantcanal, es posarà en coneixement de
l'Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre perquè els tècnics puguin inspeccionar-ne el fons a
la cerca de naiàdes i Salaria fluviatilis i rescatar els individus que hi puguin haver.
Pel que fa a la fauna ictiològica, no es realitzaran treballs entre l’1 de març i el 31 de juliol per tal
d’evitar l’afectació a l’època de fresa de Salaria fluviatilis i de nidificació de l’avifauna.
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gestionaran adequadament portant-les a un abocador de residus vegetals o bé triturant-les amb
trituradores de jardineria de manera que s’elimini la capacitat de rebrot.
Els treballs de desbrossament, s’ajustaran en tot moment, a les prescripcions establertes al Decret
64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, modificat pel
Decret 206/2005, de 27 de setembre
Per a la construcció del nou sobreeixidor serà necessari habilitar un espai d’uns 17 m de longitud
d’accés al riu en una amplada aproximada de 4 m. Es buscarà una ubicació que minimitzi l’afectació
sobre les especies de ribera allí presents per tal de no talar cap individu existent.
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No es preveu cap altra afecció sobre la vegetació tot i que es mantindrà constantment una vigilància

La responsabilitat del seguiment i control dels projectes sotmesos a l’EIA és de l’Autoritat Competent

sobre les especies existents i individus per tal de no afectar-los de cap manera i preservar el medi on

Substantiva sense perjudici de la vigilància que pot exercir l’òrgan ambiental. D’altra banda, el

estan situats.

compliment de les mesures i controls de vigilància són responsabilitat del Promotor del projecte.
En definitiva, el PVA s’ha d’entendre com un document de seguiment i control que conté el conjunt de

Gestió de residus

criteris tècnics que, en base a la predicció realitzada sobre els efectes ambientals del projecte,
Pel que fa a la gestió de residus, a l’Annex número 16 “Gestió de residus” del present projecte es

permetrà a l’Administració realitzar un seguiment sistemàtic tant del compliment d’allò estipulat en la

troben de manera detallada totes les operacions relatives a la gestió dels residus durant l’execució de

Declaració d’Impacte Ambiental, com en aquelles alteracions de difícil previsió que puguin aparèixer.

les obres, tot així, s’ha de posar especial atenció en els aspectes que es detallen a continuació:

Així el PVA ha de:



S’establiran zones d’emmagatzematge dels residus generats durant els treballs i es



aspectes que han de ser objecte de vigilància,

gestionaran d’acord amb el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text


refós de la Llei reguladora dels residus.


Es definiran zones i protocols d’actuació per al canvi d’oli i combustible de la maquinària per
tal de prevenir vessaments accidentals al sòl.

4. PROPOSTA

DE

SEGUIMENT

DE

LES

MESURES

PROTECTORES

I

CORRECTORES QUE CONTÉ EL DOCUMENT AMBIENTAL

informar l’òrgan administratiu responsable dels aspectes del medi ambient i/o del projecte, dels
oferir a quest òrgan un mètode sistemàtic per realitzar la vigilància de manera eficaç.

Factors ambientals involucrats
Els factors involucrats en el PVA són els exposats en la legislació vigent i que han estat descrits i
considerats en els apartats corresponents del present estudi d’impacte ambiental. En concret els
aspectes del medi a tenir en compte en el pla de vigilància són:

El Pla de vigilància ambiental (PVA) planifica les tasques de recollida de dades i l’organització de la
informació necessària per a l’estudi de l’evolució dels impactes ambientals produïts pel projecte.
Els objectius principals d’aquest PVA són:


comprovar la naturalesa i la magnitud dels impactes previstos.



assegurar la introducció correcta i el grau d’eficiència de les mesures preventives i correctores
incloses en el Projecte.




4.1.1. Població
Mitigació dels impactes que puguin afectar la població (pols, llum, soroll, males olors, etc.).
Es mantindran en bon estat tècnic els vehicles per evitar la producció excessiva d’aquest.
Es faran regs diaris per minimitzar l’aixecament de pols.

mesurar els impactes residuals la correcció dels quals no sigui possible, tot comparant-los amb

Es seguirà la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció

els previstos per l’EIA.

del medi nocturn (utilització de llums de baix consum (bombetes de sodi d’alta o baixa pressió),

detectar i mesurar els impactes no previstos i d’aparició posterior a l’execució del Projecte, tot

posicionament de les làmpades en direcció cap al terra, apagada de la ilꞏluminació durant l’horari

definint les mesures correctores que cal aplicar.

nocturn, etc.). Es netejaran les miccions i defecacions diàriament, evitant la proliferació de males olors
i possibles infeccions.
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4.1.2. Geologia i sòls
Es comprovarà la delimitació de la zona d’afectació i es marcarà de manera clara i duradora per tal de
que no se sobrepassin els límits establerts. També es controlarà que s’hagi delimitat correctament
una zona pel manteniment de la maquinària i dipòsit de substàncies perilloses.
Es controlaran els moviments de terra, així com el seu transport, extracció i abocament, per tal de
produir el menor dany possible al medi. S’analitzaran les característiques del material extret per evitar
danys sobre el medi receptor.
S’ha de vetllar perquè no hi hagi una contaminació dels sòls degut a l’abocament de substàncies
contaminats: olis, deixalles i runes a l’àmbit afectat.
Es comprovarà que la terra vegetal extreta durant les obres s’emmagatzemi correctament, per tal

Temporalització del programa
El PVA s’ha d’estendre durant tota la fase de construcció i un temps després de la posada en
funcionament de les infraestructures de l’avantcanal.
El seguiment espacial i temporal de la realització i explotació de la nova obra, pel que fa a temes
mediambientals, el realitzaran els òrgans competents per raó de la matèria que hagin estat assignats.
L’administració podrà demanar informació als responsables del PVA sobre el desenvolupament
d’aquest i la correcta aplicació de les mesures correctores establertes, així com efectuar les
comprovacions necessàries per verificar el compliment d’aquest programa.

Indicadors

d’utilitzar-la per la posterior restauració de la zona.
Un indicador proporciona la forma de mesurar la consecució dels objectius en diferents moments; la
4.1.3. Aigua

mesura pot ser quantitativa, qualitativa, de comportament, etc. La definició i observació dels indicadors
permet conèixer el grau d’integració ambiental aconseguida pel projecte.

Tot i que no es preveu cap contaminació de l’aigua de la zona, el PVA ha de vetllar pel control de
vessaments accidentals de residus potencialment contaminants que puguin afectar al riu Ebre. Per

En principi, per cada element subjecte a vigilància ha d’existir un indicador que expressi el seu

això caldria d’habilitar la zona d’emmagatzematge d’aquests sobre una plataforma impermeabilitzada.

comportament ambiental; dels valors obtinguts per aquests indicadors es deduirà la necessitat, o no,
d’aplicar mesures correctores de caràcter complementari.

4.1.4. Atmosfera
En les taules que es presenten a continuació s’indiquen els indicadors establerts per a cadascuna de
El PVA ha de vetllar pel manteniment d’uns nivells acceptables de contaminació atmosfèrica, regulant

les mesures correctores proposades, durant les fases de construcció i explotació.

tant la contaminació per gasos que s’originin pel funcionament de la maquinària, com la presència de
partícules de pols i contaminants degut al trànsit i activitat de la maquinària d’obra al sector.
Caldrà controlar el soroll fruit de l’activitat de construcció i la fase d’explotació del centre de recollida
d’animals (crits dels animals, trànsit de vehicles, maquinària.).
4.1.5. Medi biòtic
El PVA controlarà que l’impacte de la construcció del revestiment de l’avantcanal sigui mínim per a les

4.3.1. Fase de construcció
Mesura de protecció o
restauració
Redactar un codi de bones
pràctiques
Senyalitzar
l’obra
per
minimitzar
la
superfície
afectada per les obres

Indicadors

Sistema de mesura

Periodicitat

Existència i ús del
codi de bones
pràctiques

Constatació visual

A l’inici de les obres

Constatació visual

A l’inici de les obres

Presència de la
senyalització

comunitats vegetals i animals.
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Mesura de protecció o
restauració

Indicadors

Sistema de mesura

Periodicitat

Limitar els desplaçaments
vehicles
als
de
estrictament necessaris

Presència de trànsit

Constatació visual

Periòdicament durant
les obres

Delimitar unes àrees de
manteniment
de
maquinària i dipòsit de
substàncies perilloses
Delimitar una zona de
magatzem de material de
tipus pulverulent (àrids i
terres), cobrint-los amb
lones o similars

Presència de l’àrea de
manteniment de
maquinària i de dipòsit
de substàncies
perilloses
Presència de les zones
de magatzem de
material pulverulent

Constatació visual

Constatació visual

A l’inici de les obres

A l’inici de les obres

Mesura de protecció o
restauració

Indicadors

Sistema de mesura

Periodicitat

Construir les noves
infraestructures
de
forma integrada amb
l’entorn

Materials i distribució
de les noves
infraestructures

Constatació visual

Periòdicament durant
les obres

Senyalitzar totes les àrees
de l’obra segons la seva
funció

Presència de la
senyalització

Constatació visual

A l’inici de les obres

Concentrar el trànsit de
camions en els moments
del dia en què hi ha una
circulació
de
menor
vehicles a l’entorn

Hores del dia en què
es produeix el trànsit
de camions

Constatació visual

Periòdicament durant
les obres

4.3.2. Fase d’explotació
Gestionar
els
residus
resultants de la construcció
del centre d’acord amb el
que estableix la legislació
vigent
Garantir que la maquinària
compleixi amb tots els
requisits
de
seguretat
establerts per la legislació
Realitzar un manteniment
regular de la maquinària i
dels vehicles d’obra, tot
revisant l’estat dels motors,
les possibles avaries, etc.
Adequar els ritmes de treball
de l’obra a l’horari diürn,
minimitzant les molèsties
ocasionades pel soroll i les
vibracions generades en
l’obra
Garantir el compliment de la
normativa sonora vigent en
l’àmbit de la instalꞏlació
Regar la superfície no
pavimentada
que
és
transitada per vehicles
d’obra
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Tipus de gestió
dels residus
aplicada

Maquinària amb tota
la documentació en
regla

Soroll emès pels
motors, pèrdua d’oli
o de combustible,
etc.

Horari de treball

Pressió sonora a 30 i
100 m de l’àrea
afectada per les obres
Presència d’humitat
abans de les
operacions
generadores de pols

Comprovació del tipus
de gestió dels residus
aplicada

Constatació visual

Durant la
construcció del
centre

Periòdicament durant
les obres

Constatació visual i
acústica.

Periòdicament durant
les obres

Comprovació de
l’horari de treball

Periòdicament durant
les obres

Sonòmetre

Constatació visual

Periòdicament durant
les obres

Periòdicament durant
les obres

Mesura de protecció
o restauració
Establir un codi de
bones pràctiques
en la neteja i
manteniment de
les instalꞏlacions i
els animals
Aplicar una correcta
gestió dels residus
produïts, realitzant una
recollida selectiva pel
tractament adequat
dels residus que es
produeixin a les
instalꞏlacions
Garantir el compliment
de la normativa sonora
vigent en l’àmbit de la
instalꞏlació

Indicadors

Sistema de mesura

Periodicitat

Existència i ús del
codi de bones
pràctiques

Constatació visual

A l’inici de l’activitat

Existència d’un o varis
punts de recollida
selectiva

Constatació visual

A l’inici de l’activitat

Sonòmetre

Periòdicament

Pressió sonora a 100 i
1000 m del centre de
recollida d’animals

Periòdicament
durant el
funcionament de
l’activitat

Garantir un enllumenat
exterior el menys
impactant possible
seguint la Llei 6/2001

Presència d’un
enllumenat poc
impactant

Constatació visual

Presència d’arbres a
l’edifici de les casetes
per apaivagar el soroll

Presència d’arbres a la
zona de casetes

Constatació visual i
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1. INTRODUCCIÓ

Atès que en l’informe anterior emès per l’oficina de Medi Ambient de les terres de l’Ebre es concloïa
que el projecte constructiu associat al revestiment i condicionament de l’Avantcanal ha de seguir el

Aquest document es redacta segons el criteri establert a l’Article 45 de la secció 2ª. Avaluació

tràmit d’avaluació ambiental simplificada d’acord amb l’article 7.2.b) de la Llei 21/2013, de 9 de

d’impacte ambiental simplificada del BOE del 06/12/2018.

desembre, d’avaluació ambiental, per situar-se en zona PEIN, l’Agència Catalana de l’Aigua solꞏlicita

2. MOTIVACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ DE L’IMPACTE

a la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre que, un cop hagi finalitzat la seva
redacció, faci tramesa del mateix per a que puguin agilitzar els tràmits ambientals.

AMBIENTAL SIMPLIFICADA
3. DEFINICIÓ, CARACTERÍSTIQUES I UBICACIÓ DEL PROJECTE
El 25 de juny de 2019, l’oficina de Medi Ambient de les terres de l’Ebre va rebre la solꞏlicitud per part
de l’Agència Catalana de l’Aigua en relació amb el projecte Optimització de l’ús de l’aigua al Canal de

Descripció de les característiques físiques del projecte en les tres fases:

la Dreta de l’Ebre. Revestiment i condicionament de l’Avantcanal, al terme municipal de Xerta.

construcció, funcionament i cessament

Un cop revisada la documentació tramesa i atès que s’inclou en l’espai de la xarxa Natura 2000
Riberes i Illes de l’Ebre, l’oficina de Medi Ambient de les terres de l’Ebre va comunicar que el projecte
presentat és objecte d’una avaluació d’impacte ambiental simplificada, d’acord amb l’article 7.2.b de
la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

3.1.1. Fase de construcció
Aquest projecte contempla una sèrie d’actuacions per a la millora de l’avantcanal situat a l’inici del
canal principal de reg del marge dret de l’Ebre al municipi de Xerta. Les actuacions principals són el
revestiment, mitjançant una secció de formigó armat amb un camí de servei associat dels últims 200

Per tant, cal que el promotor presenti davant l’òrgan substantiu, juntament amb la documentació

m d’avantcanal, la instalꞏlació d’una comporta de seccionament sobre el tram de canal revestit i

exigida per la legislació sectorial, una solꞏlicitud d’inici del procediment d’avaluació d’impacte

l’execució d’un nou sobreeixidor lateral, situat a la part final de l’avantcanal, que sobreïx al riu Ebre.

ambiental simplificada, acompanyada del document ambiental amb el contingut que s’estableix a
l’article 45 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, i en el qual s’incloguin i valorin el conjunt d’actuacions
que s’han de dur a terme, a més d’un apartat específic per a l’avaluació de les seves repercussions
en l’espai de la xarxa Natura 2000, tenint en compte els objectius de conservació de l’espai. Un cop
l’oficina de Medi Ambient de les terres de l’Ebre hagi rebut aquesta documentació i s’hagin consultat
a les administracions públiques afectades i les persones interessades, l’òrgan ambiental determinarà
si el Projecte s’ha de sotmetre o no a una avaluació d’impacte ambiental ordinària.
En data de 24 de juliol de 2019, l’Agència Catalana de l’Aigua, en relació amb el Conveni subscrit de
l’Agència per a la redacció de l’estudi d’impacte ambiental i del projecte constructiu “Optimització de
l’ús de l’aigua al Canal de la Dreta de l’Ebre. Revestiment i condicionament de l’Avantcanal. Terme
municipal de Xerta”, va donar trasllat a la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de
l’Ebre de l’informe emès per l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental de les Terres de l’Ebre per tal
que la Comunitat iniciés els pertinents tràmits.

Solꞏlicitud d’inici de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada

En la situació actual existeixen 226 m de canal revestits amb una secció de formigó rectangular de
12,5 m d’amplada i 4,8 m d’alçada, la resta de canal té una secció trapezoïdal que únicament té revestit
el talús esquerre. Aquest últim tram es el que es proposa revestir mitjançant una secció rectangular.
El fons de l’actual canal no resta revestit i es troba excavat al terreny natural, fet que provoca
nombroses pèrdues de cabal des de l’avantcanal cap al riu.
Actualment, el sobreeixidor es situa al marge esquerre del canal, aproximadament 15 m aigües amunt
del punt final. Consta de dues comportes abatibles i tres murs de separació. La cota de coronació del
sobreeixidor és de 10,30 m i la longitud total és de 18,5 m. Es pretén construir un nou sobreeixidor
que garanteixi el correcte funcionament enfront a l’arrossegament de restes vegetals i la seva
eliminació. La nova ubicació del sobreeixidor es troba aproximadament 60 m aigua amunt de l’actual
i té una longitud total de 18,0 m entre murs. Els elements hidràulics que permetran el pas de l’aigua i
el vessament seran dues comportes abatibles d’acer inoxidable i acer al carboni.
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Finalment, es contempla instalꞏlar un nou element de seccionament de l’avantcanal aigües amunt de
l’inici del tram a revestir per tal de garantir que es puguin efectuar les maniobres de tancament d’una
forma eficient. Aquest element serà una comporta que s’instalꞏlarà sobre el tram d’avantcanal revestit
existent, sense requerir de nous espais per a la seva instalꞏlació.
No és necessària la construcció de cap camí o via d’accés doncs les actuals instalꞏlacions ja disposen
de vies de comunicació suficients com per a garantir els accessos a les instalꞏlacions.
Actualment hi ha una comporta tipus Taintor a l’entorn de la Central Hidroelèctrica que no és estanca
i genera pèrdues que provoquen la inundació permanent de l’avantcanal.
A la Imatge 3 es pot veure una vista general del tram final de l’avantcanal en ple funcionament.

Imatge 1. Avantcanal existent sense revestir en el tram inicial.

Imatge 3. Vista general de l’avantcanal quan es divideix a l’entrada de la resclosa de navegació
i del Canal de la Dreta de l’Ebre.

Imatge 2. Avantcanal existent sense revestir en el tram final.
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3.1.2. Fase de funcionament

inicialment les seves aigües en el previst canal de navegació de Sant Carles de la Ràpita, no es va
acabar fins l’any 1857, mentre que el Canal de l’esquerra es va acabar en 1912.

Les obres que es descriuen en l’actuació permetran una optimització de l’ús de l’aigua per al reg i per
a les funcions de navegabilitat del riu Ebre associades a l’enclusa de Xerta. La morfologia de la zona

El monument consta de la presa o dic (l’Assut pròpiament dit) i les seves construccions annexes: els

no es veurà modificada de forma significativa respecte de la que és existent en l’actualitat. Els

espigons, l’antiga fàbrica de farina i el molí.

elements instalꞏlats permetran una millor gestió de l’aigua i optimització d’aquest recurs tot reduint les
pèrdues que se’n produeixen degut a fluxos subterranis d’aigua que van de l’avantcanal fins al riu

La presa o dic està construïda en diagonal sobre el Riu Ebre. Té una longitud de 310 m, una amplada

Ebre.

de 3,50 m en coronació i de 35 m en la cimentació, i una alçada de 6 m. La seva distribució en diagonal
constitueix un aspecte singular d’aquest assut ja que la majoria dels assuts són perpendiculars als

3.1.3. Fase de cessament

marges del Riu. Els ciments de l’estructura han perdurat al llarg dels anys. La seva disposició
geomètrica en planta permet la derivació per cada marge dels cabals necessaris pel reg. Tota l’aigua

Les obres descrites en el projecte no es preveu que siguin objecte de cessament, doncs la seva vida

que no es deriva cap als canals de la Dreta i l’Esquerra és evacuada per un gran sobreeixidor central.

útil serà de 100 anys i es tracta d’una infraestructura clau per al desenvolupament del territori ja que

Aquest sobreeixidor avarca tota la longitud de la presa i dona un aspecte majestuós a l’obra. En cada

es una infraestructura de primera necessitat que garanteix el reg de l’hemidelta dret així com la

contrafort de l’Assut se situen les comportes, que es fan servir per obrir o tancar els períodes de reg.

continuïtat en la navegació del riu Ebre.

També s’utilitzen, en cas d’emergència per avinguda o d’avaria.

Descripció de la ubicació del projecte

L’edifici del molí, adjacent a l’assut, al seu marge dret, encara es conserva i presenta una base de
carreus ben treballats, amb una llosa esculpida que porta en el centre les armes de la ciutat de Tortosa

L’Assut de Xerta se situa a uns 3 km riu amunt del nucli de Xerta, hi creua en diagonal el Riu Ebre i

i a cada costat una llegenda alꞏlusiva a la seva data de construcció (1575), amb els noms dels

alimenta els canals anomenats de la Dreta i de l’Esquerra de l’Ebre. S’ubica en el punt de convergència

procuradors i els notaris. Ha estat reformat molts cops fins que a finals del S. XIX va ser fet servir com

de tres termes municipals: Xerta, Tivenys i Benifallet.

a central elèctrica. En el seu interior pot admirar-se el sistema de transformació de l’energia hidràulica
en mecànica i posteriorment en elèctrica, amb les seves rodes dentades i turbines. El molí i les seves

El valor històric-arquitectònic del conjunt que forma l’Assut de Xerta es basa en que es tracta d’una
obra d’enginyeria antiga, útil i singular, fruit d’una llarga seqüència constructiva, que dóna caràcter al
marc paisatgístic que el rodeja. En concret, el primer Assut de Xerta que coneix la Historia era obra

instalꞏlacions annexes (el canal de captació, el de sortida i les rodes dentades) són elements d’interès
que pertanyen a l’últim terç del segle XVI. És un dels escassos edificis industrials exemplars de l’època
del Renaixement de Catalunya.

dels musulmans, tenia uns 7 metres d’alçada i es va acabar en l’any 944. Sembla que es va construir
per afavorir la navegació fluvial. L’intent de millorar els sistemes de rec de la zona, que es feia a base

Un altre edifici que pot considerar-se com instalꞏlació complementària i contigua a l’Assut, testimoni

de petits canals i sínies, va fer pensar ja en l’any 1381 en reforçar l’Assut de Xerta i aprofitar-lo per

de la seva importància secular és l’edifici conegut com Farinera dels González, situat al marge

l’inici de canals de reg. Les obres inicials les van promoure els bisbes de Tortosa però es feien molt

esquerra. D’aquest edifici només queden en peu les façanes de pedra de paredar i maó que conserven

lentament i sense un pla ben definit. Això va portar a reforçar i a aixecar l’antic assut en virtut d’una

la forma original.

autorització de 1443 de la reina regent Maria de Castilla, muller de Alfonso IV el Magnànim. L’any
1452 es van iniciar les obres per a construir la sèquia que prendria les aigües de l’Assut, a l’esquerra
del Riu, i poc després s’emprenia el canal o sèquia de la part dreta. Les obres van ser represes i
abandonades en diferents ocasions i per aquesta causa el Canal de la Dreta, que havia d’abocar

Solꞏlicitud d’inici de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada
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4. EXPOSICIÓ DE LES ALTERNATIVES PRINCIPALS ESTUDIADES

L’execució d’una nova secció revestida de l’avantcanal suposa una sèrie d’avantatges clares en front
a l’aprofitament de part de la secció existent, com són la major seguretat davant la quantitat de

El projecte constructiu “Optimització de l’ús de l’aigua al Canal de la Dreta de l’Ebre. Revestiment i

pèrdues, la homogeneïtzació de la secció existent al llarg de tot l’avantcanal, facilitant així les feines

condicionament de l’Avantcanal. Terme municipal de Xerta” forma part d’un conjunt d’actuacions

de neteja i reparació i la menor ocupació en planta. L’execució d’una secció mixta trapezoïdal implica

contemplades al Pla d’obres de condicionament i millora de la infraestructura hidràulica del Delta de

l’aprofitament d’una part del dic existent, amb el conseqüent estalvi econòmic pel fet d’estalviar un nou

l’Ebre. En el present apartat es presenta l’anàlisi de les alternatives considerades per al revestiment

alçat per a l’avantcanal, que en l’opció de secció rectangular s’hauria de plantejar.

del tram d’avantcanal comprés entre el P.K. 0+226,38 i el P.K. 0+429,46 i les alternatives considerades
per a la millora del conjunt format pel sobreeixidor i la biga deflectora de flotants, amb l’objecte de

4.2.2. Avaluació dels costos

donar una justificació tècnica i econòmica de la solució adoptada.
L’Avaluació dels costos s’ha fet considerant el preu metre lineal de secció, tenint en compte el cost

Consideracions generals

d’execució i transport dels materials. En el cas de l’alternativa 2 també s’ha considerat el preu
necessari associat a l’execució del junt amb el talús revestit existent.

Les alternatives han estat analitzades considerant independentment les dues actuacions bàsiques

Taula 1. Comparativa de costos associats a cadascuna de les alternatives.

plantejades en el present projecte, es a dir, el revestiment de la secció i la millora del sobreeixidor i la
biga de flotants.

Revestiment de l’avantcanal


Alternativa 0: No executar cap millora.



Alternativa 1: Considera la construcció d’una nova secció rectangular de formigó armat.



Alternativa 2: Considera la construcció d’una secció rectangular aprofitant el lateral
revestit existent, obtenint una secció trapezial.

4.2.1. Comparativa tècnica de les alternatives plantejades

Alternatives

Cost metre lineal [€/m]

Cost Total [€]

Alternativa 1

0,00 €

0,00 €

Alternativa 2

4.057,51 €

823.674,53 €

Alternativa 3

3.304,84 €

670.882,52 €

Millora del sobreeixidor i la biga deflectora
A causa dels actuals problemes d’acumulació de flotants, es necessari plantejar una sèrie d’actuacions

La no execució de cap actuació o alternativa 0, implica seguir amb un nivell de pèrdues d’aigua molt

com la millora del disseny del sobreeixidor existent a la part final de l’avantcanal o altres possibles

elevat degut a la permeabilitat del terreny en el que discorre l’avantcanal entre el P.K. 0+226,38 i el

mesures d’ajuda al flux.

P.K. 0+429,46. Aquestes pèrdues d’aigua es veuen accentuades en període estival, quan el nivell del
riu Ebre és baix i es genera un major diferencial entre el nivell de l’avantcanal i el riu. El fet de que es
generin pèrdues de forma constant entre l’avantcanal i el riu implica un alt risc de colꞏlapse del mur de
contenció situat al marge esquerre del canal amb el conseqüent perill d’esfondrament cap al riu.
Aquesta situació generaria l’abocament de runa directament al riu Ebre sense control i de difícil gestió
per a poder retirar aquestes restes. A més, una part del bosc de ribera existent en aquest lateral es

Bàsicament, s’han plantejat dues alternatives; una que manté la ubicació actual tant del sobreeixidor
com de la biga deflectora de flotants i proposa l’ús d’elements complementaris com un agitador
submergible o un sistema de neteja situat sobre la biga deflectora. I una segona alternativa que
consisteix en un nou disseny de tots dos elements, donant una nova ubicació i geometria.
En resum es plantegen les següents alternatives:

veuria destruïda a causa d’aquest esfondrament.
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Alternativa 0: No executar cap millora sobre el sobreeixidor

mesura complementaria es proposa la colꞏlocació d’un agitador del flux submergible amb fixació



Alternativa 1: Mantenir la ubicació del sobreeixidor i la biga deflectora i afegir elements

vertical giratòria, que ajudaria a augmentar les velocitats i dirigir els flotants cap al sobreeixidor.

d’ajuda al flux
o Alternativa 1a: instalꞏlació d’un agitador del flux
o Alternativa 1b: instalꞏlació d’un sistema de neteja fix


Alternativa 2: Construcció d’un nou sobreeixidor i una biga deflectora

4.3.1. Comparativa de les alternatives plantejades

L’Alternativa 1b també manté la configuració del sobreeixidor i modifica el mur de separació i la cota
de coronació. Com a mesura complementària es proposa l’ús d’un sistema format per una cinta
transportadora amb rascletes, colꞏlocada sobre la biga deflectora de manera que dirigeix els flotants
cap a la sortida.
Aquestes alternatives són tècnicament adequades i tenen un menor cost d’implantació que

L’Alternativa 0 implica no realitzar cap millora en el sobreeixidor. Donat que no hi ha cap mena de

l’alternativa 2, que proposa la construcció d’un sobreeixidor i una biga nous. Tot i així, han estat

protecció a l'entrada de l'avantcanal i que la Central Hidroelèctrica té un dispositiu deflector i reixa auto

descartades ja que tenen associat un costos de manteniment, que en aquest cas es volen evitar.

netejant, en situació d'avinguda del riu Ebre hi ha una gran quantitat de flotants que entren a
l’avantcanal. Aquests flotants s’haurien de retornar al riu en arribar a la línia de comportes, mitjançant
la biga deflectora, a través del sobreeixidor existent a la part esquerra, però no succeeix. El motiu
principal d'eliminar els flotants es l’optimització de la gestió de l'aigua, ja que aquests flotants podrien
taponar alguna de les tres comportes que alimenten el canal de la dreta del Ebre i reduir el cabal

Per tant, s’ha optat per l’alternativa 2, que tot i tenir un major cost d’execució, assegura el bon
funcionament del sistema i no té associats costos de manteniment addicionals.

5. DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES MEDIAMBIENTALS QUE ES PUGUIN VEURE
AFECTATS DE MANERA SIGNIFICATIVA PEL PROJECTE

concessional.


L'aigua que circula pel canal no té la velocitat suficient en sentit transversal per a conduir els
flotants cap el sobreeixidor, doncs el flux principal és el que condueix cap el Canal Principal.



La cota del llavi del sobreeixidor és massa alta de manera que la làmina d'aigua del



següents conceptes:


Interès social: amb la finalitat de permetre la correcta visualització del monument compost per

sobreeixidor és molt petita amb la qual cosa les velocitats en l'entorn del sobreeixidor són molt

un conjunt d’immobles i elements hidràulics, en alguns casos bastant separats des dels espais

baixes i els troncs d'un cert diàmetre no poden travessar-lo. A més en haver dues comportes

accessibles que el rodegen.

(dues obertures) molts flotants queden subjectats al muret central.


Per definir l’àrea delimitada com entorn de protecció de l’Assut, s’han valorat i tingut en compte els



Valoració paisatgística: s’ha estudiat i valorat la relació del monument (i la seva particularitat

La passarelꞏla de coronació del sobreeixidor deixa molt poca alçada lliure per a la trajectòria

d’elements disgregats) amb el paisatge, la seva silueta i altres components bàsics com les

de pas dels flotants, que de vegades hi queden atrapats.

edificacions adjacents o aïllades, vegetació i cultius, xarxa viària, espais lliures, topografia i

La biga deflectora té un angle molt obert i no dirigit cap al sobreeixidor, per la qual cosa no

elements pertorbadors. En aquest sentit, la zona de protecció no engloba només els diversos

condueix adequadament els flotants cap al mateix. La biga només ocupa una meitat del canal,

elements annexes, sinó que protegeix l’entorn immediat al mateix temps que tracta de vetllar

doncs l'altra ha de quedar lliure per a la navegació.

perquè no puguin aparèixer construccions o elements que puguin pertorbar la seva correcta

L’Alternativa 1a manté la configuració del sobreeixidor actual, reculant únicament el mur separador de
les comportes i rebaixant la cota de coronació de forma que no dificulti el pas dels flotants. Com a

Solꞏlicitud d’inici de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada

visualització. En aquest sentit, per la part alta del Riu s’ha inclòs en l’àmbit de protecció la
antiga fàbrica de ciment, ja que en l’actualitat és un espai abandonat però susceptible de ser
modificat o reutilitzat. Pel costat inferior la línia de protecció s’acaba a la alçada del camí del
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càmping La Graella, sense incloure’l ja que és una instalꞏlació consolidada i amb poca

Afecció del projecte

influència en el paisatge.


Anàlisis de la ordenació territorial i urbanística: s’ha estudiat i valorat la zonificació actual i

L’àmbit del projecte se situa dins de la zona considerada com entorn de protecció de l’assut. L’interès

històrica, les previsions conegudes de desenvolupament futur que puguin afectar al bé, la

d’incloure aquesta zona respon al fet de protegir els elements constructius que permeten el control de

viabilitat, les parcelꞏlacions i les tipologies constructives existents, així com la qualificació

l’aigua que són imprescindibles per donar funcionalitat a l’assut.

urbanística. En aquest sentit, l’existència d’un terreny rústic i una zona d’influència de la



carretera i el Riu fan que la protecció es restringeixi a l’àmbit estrictament necessari de l’entorn

No es preveu cap tipus d’impacte directe sobre l’assut, ni sobre les construccions annexes ja que es

immediat.

troben a una distància considerable.

Documentació històrica i gràfica: ha permès conèixer i valorar la relació del bé amb el territori
a través del temps i conèixer l’evolució del paisatge de les edificacions i de les tipologies de
l’entorn. Aquest punt té una gran importància a l’hora de relacionar els elements que són
monument amb altres elements constructius que permeten el control de l’aigua que és nexe
comú entre ells. Aquests elements són imprescindibles per atendre la funcionalitat del
monument i han de quedar inclosos en l’entorn de protecció.



Anàlisis d’espaialitat: entès com estudi de les volumetries existents i les incidències que poden

Tampoc es produiran altres tipus d’impacte com són la modificació de l’ordenació territorial o la
modificació paisatgística, ja que no existirà cap element que pugui pertorbar la visual.
Al tractar-se únicament del revestiment d’un canal ja existent i les obres de millora d’elements del
canal, un cop acabada l’execució de l’obra no es podrà percebre cap modificació en l’entorn. La única
afecció prevista sobre la vegetació és sobre una albereda situada entre l’avantcanal i el riu que es
veuria afectada en una superfície de 17 m x 4 m = 68 m2 per a la construcció d’un nou sobreeixidor.

tenir les noves actuacions previstes pel planejament i previsibles, així com la incidència de les
noves actuacions no previstes.


Anàlisis arquitectònic: ha permès conèixer i estudiar les preexistències de tipologies, materials,
façanes, color, textures, terrats, proporcions de forats i obertures, etc.



Elements protegits
5.2.1. Espais PEIN i Xarxa Natura 2000

Anàlisis de la xarxa viària actual i prevista: de les incidències que tenen en el paisatge el seu

Una part del projecte es troba afectada per la zona Xarxa Natura 2000. En concret, es tracta de l’àmbit

traçat, materials i textures d’execució i elements de senyalització. Considerant que l’eix de

de Riberes i Illes de l'Ebre. Tot i estar situat en aquest àmbit, la zona afectada pel projecte es tracta

l’Ebre és de construcció recent, la única previsió que es té en compta és la millora del camí

d’una zona existent per la que l’ús de canal ja està definit històricament. De totes formes, s’ha realitzar

d’accés al monument per permetre una visita més còmoda. Aquests camins queden englobats

una comprovació mitjançant la consulta de cartografia dels hàbitats d'interès comunitari en aquell

en l’entorn de protecció i es fan servir com suport en alguns punts per la seva definició.

àmbit. Els habitats d’interès comunitari presents en les zones limítrofes es poden visualitzar a la Imatge

Valoració dels elements sentimentals per la població: com són els visuals, itineraris i ambients

4. Les principals zones consultades que poguessin afectar al projecte han estat:

habituals, així com els espais d’especial rellevància o interès. També es valora l’estat de
conservació i usos de les edificacions, i dels espais públics i privats de l’entorn. En aquest
capítol té especial rellevància el projecte de navegabilitat del Riu Ebre, que permetrà recuperar
la visió del Riu i les seves instalꞏlacions des del seu interior accedint per la via fluvial actualment




Vermell: Àmbit del projecte
Cian: Xarxa Natura 2000

Habitats d’interès comunitari

casi perduda.




Página 8 de 14

Verd fosc: Pinedes mediterrànies (no afecció)
Verd clar: Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera (afecció lleu)
Taronja: Matollars termomediterranis i predesèrtics (no afecció)

Solꞏlicitud d’inici de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada
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Blau: Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment
flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) (afecció lleu)

5.2.4. Castell de Xerta
El “Castell” de Xerta són un conjunt de restes medievals dels s. IX - s. XV .situades al municipi de
Xerta i són considerades un bé comú d’interès nacional. Aquestes restes es troben fora de l’àmbit del
projecte i per tant no es contempla cap tipus d’afecció.

6. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DELS POSSIBLES EFECTES SIGNIFICATIUS DEL
PROJECTE EN EL MEDI AMBIENT
Emissions, deixalles previstes i generació de residus
Element
receptor
d’impacte

Tipus

Acció

d’impacte

generadora

Intensitat

Durada

Observacions

Emissió de
Atmosfera
Imatge 4. Habitats d’interès comunitari.

fums i pols

Excavació i

degut al

revestiment

treball de la

del canal

Moderada

Curt
termini

Es poden controlar
realitzant les
mesures propostes

maquinària

A l’Apèndix número 1 es pot consultar un plànol general d’implantació de les actuacions. A l’Apèndix

Ús dels recursos naturals

número 2 es pot consultar la imatge 4 a una escala de major detall.
5.2.2. Zones humides i espais naturals de protecció especial
No existeix cap espai de protecció especial, ni cap zona humida inventariada a l’àmbit del projecte i
per tant no es produirà cap impacte.

Element
receptor
d’impacte

Tipus

Acció

d’impacte

generadora

Intensitat

Durada

Observacions

Actualment el canal ja
5.2.3. Bens culturals d’interès nacional
Geologia
Al Municipi de Xerta existeixen dos indrets considerats dins del Patrimoni Arquitectònic, el Castell de
Xerta i l’Assut de Xerta.

Solꞏlicitud d’inici de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada

Ocupació

Excavació del

del sòl

canal

Baixa

Llarg
termini

ocupa la zona d’obra,
ja

que

es

únicament

tracta
d’un

revestiment
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L’obra

es

àmbit de 17 x 4 m2 al

troba

costat del riu Ebre.

situada dins de l’espai
Monuments

Ocupació de

Execució de

històrics

l’entorn

l’obra

del BCIN de l’Assut
Baixa

de

Xerta.

preveu

No

cap

El

es
tipus

d’afecció a l’Assut ni

Nàiades

Ocupació
d’habitats

als edificis contigus

Execució de
l’obra i

Modificació
del paisatge

Explotació

Inexistent

explotació

que només es fa un

de les obres i no es
preveu cap afecció a
aquesta espècie.
El

paisatge existent, ja

Inexistent

romandrà

sec durant l’execució

No es modifica el
Paisatge

canal

Peixos

revestiment

Ocupació
d’habitats

Execució de
l’obra i

canal

romandrà

sec durant l’execució
Inexistent

explotació

de les obres i no es
preveu cap afecció a
aquests animals.
La zona del projecte

Descripció i avaluació dels possibles repercussions en les zones incloses
Aus

en Xarxa Natura 2000

Ocupació
d’habitats

Execució de
l’obra i

no es troba inclosa
Inexistent

explotació

dintre de cap àmbit
sensible de nidificació
o protecció d’aus.

Element
receptor
d’impacte

Tipus

Acció

d’impacte

generadora

Contaminaci
Hidrologia

ó d’aigües
superficials i
subterrànies

Intensitat

Durada

7. IDENTIFICACIÓ, DESCRIPCIÓ, ANÀLISI I QUANTIFICACIÓ DELS EFECTES

Mala gestió

El

dels
vessaments

Observacions

Moderada

líquids durant

risc

de

Curt

contaminació es baix

termini

si es prenen mesures
instalꞏlacions projectades. Únicament es podria valorar un efecte degut a una possible riuada de l’Ebre
en condicions d’avinguda. Aquest situació comportaria la inundació de l’àmbit de les instalꞏlacions,

Fauna i vegetació

salzedes i

Ocupació

altres boscos

d’habitats
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factor per al qual estan dissenyades i que no suposaria cap implicació negativa sobre l’entorn, doncs
la pròpia riuada hauria inundat la resta de terrenys limítrofs a l’avantcanal.

Alberedes,

de ribera

CATÀSTROFES
No existeixen supòsits que facin pensar en fenòmens catastròfics o d’accidents greus sobre les

preventives

tota l’execució

ESPERATS DEL PROJECTE DAVANT RISCOS D’ACCIDENTS GREUS O DE

Execució de
l’obra i
explotació

Afecció de la zona on
Lleu

s’implantarà el nou

A l’Apèndix número 3 del present document es pot comprovar la zona d’inundació davant d’una

sobreeixidor

avinguda de 500 anys de període de retorn, per la qual quedarien inundades les zones de les

en

un

instalꞏlacions hidràuliques del canal i un àmbit molt superior. Les repercussions ambientals derivades

Solꞏlicitud d’inici de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada
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del revestiment de l’avantcanal són nulꞏles enfront a aquestes inundacions i no representen cap efecte

Mesures correctores per les afeccions ambientals al medi atmosfèric

magnificador dels efectes negatiu al respecte ja que en cap cas es modifiquen les condicions
hidràuliques pel que fa a la capacitat de transport de l’aigua, ni en el riu ni en l’avantcanal. En tot cas

El trànsit de maquinària pesada generarà pols en suspensió, per minorar la generació del mateix es

el les actuacions previstes representen una millora ja que evitaran pèrdues i fluxos subterranis que

realitzaran regs periòdics dels camins, sobre tot en èpoques seques.

ara es produeixen de l’avantcanal cap al riu i que poden representar un risc de colꞏlapse de l’estructura
La maquinària emprada generarà gasos procedents de la combustió, per minorar les emissions es

actual.

portaran a terme tasques de manteniment de la maquinària perquè aquesta es trobi en perfecte estat
i compleixi amb la legislació vigent.

8. MESURES PREVENTIVES, REDUCTORES I COMPENSATÒRIES ADOPTADES
Mesures correctores per les afeccions ambientals al medi hidrològic

Respecte als sorolls emesos per la maquinària pesada, es vigilarà també el correcte funcionament de
la mateixa no permetent emissions superiors a les permeses per la normativa en vigor.
L’impacte sobre l’atmosfera serà per tant puntual en el temps i en l’espai, desapareixent un cop

Com s’ha indicat al punt 5, durant l’execució de les obres poden produir-se vessaments líquids

efectuades les obres.

susceptibles de contaminar les aigües superficials subterrànies. Es prendran per tant les mesures
necessàries per evitar-ho:


Es disposaran casetes proveïdes de serveis químics per a la utilització per part del personal
de les obres, evitant d’aquesta manera la contaminació per aigües fecals.



S’evitaran els vessaments d’oli o combustible generats per la maquinària, no efectuant
reparacions de les mateixes sobre el terreny.

Tenint en compte l’escassa possibilitat d’existència de vessament les mesures correctores previstes,
l’afecció d’aigües superficials o subterrànies durant l’execució de les obres es considera mínima.

Mesures correctores per les afeccions ambientals al sòl
No es preveu la construcció de cap nou vial. Els camins agrícoles que es vegin afectats pel trànsit de
vehicles seran reparats tornant-los al seu estat original.
L’impacte sobre el sòl es considera mínim durant l’execució de les obres, limitat als voltats del canal i
puntualment en el temps.

Solꞏlicitud d’inici de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada

Integració en el paisatge
Tenint en compte que l’avantcanal ja existeix i que l’actuació consisteix en el seu revestiment, la
integració en el paisatge serà immediata.

Mesures correctores per les afeccions sobre la fauna
Es valorarà la instalꞏlació de rampes per a aus aquàtiques que puguin veure’s afectades per la
instalꞏlació de l’avantcanal. Aquestes rampes seran utilitzades per les aus que es quedin atrapades a
l’interior de l’avantcanal.
Es vetllarà per no generar cap intrusió al riu, doncs l’àmbit de les obres és a l’avantcanal que està
situat a les proximitats del mateix. En tot moment s’haurà de vetllar per a que es compleixin les
mesures de seguretat i controlar que no s’efectuï cap abocament de material d’excavació al riu.
Es minimitzaran els sorolls de les màquines en la mesura del possible per minimitzar l’efecte sobre
les aus i la resta de fauna present a les proximitats del projecte.
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Declaració d’Impacte Ambiental, com en aquelles alteracions de difícil previsió que puguin aparèixer.

Mesures correctores per les afeccions sobre el bosc de ribera

Així el PVA ha de:
Per a la construcció del nou sobreeixidor serà necessari habilitar un espai d’uns 17 m de longitud
d’accés al riu en una amplada aproximada de 4 m. Es buscarà una ubicació que minimitzi l’afectació
sobre les especies de ribera allí presents per tal de no talar cap individu existent.



aspectes que han de ser objecte de vigilància,


No es preveu cap altra afecció sobre el bosc de ribera tot i que es mantindrà constantment una
vigilància sobre les especies existents i individus per tal de no afectar-los de cap manera i preservar

informar l’òrgan administratiu responsable dels aspectes del medi ambient i/o del projecte, dels
oferir a quest òrgan un mètode sistemàtic per realitzar la vigilància de manera eficaç.

Factors ambientals involucrats

el medi on estan situats.
Els factors involucrats en el PVA són els exposats en la legislació vigent i que han estat descrits i

9. PROPOSTA

DE

SEGUIMENT

DE

LES

MESURES

PROTECTORES

I

CORRECTORES QUE CONTÉ EL DOCUMENT AMBIENTAL
El Pla de vigilància ambiental (PVA) planifica les tasques de recollida de dades i l’organització de la
informació necessària per a l’estudi de l’evolució dels impactes ambientals produïts pel projecte.
Els objectius principals d’aquest PVA són:


comprovar la naturalesa i la magnitud dels impactes previstos.



assegurar la introducció correcta i el grau d’eficiència de les mesures preventives i correctores
incloses en el Projecte.




considerats en els apartats corresponents del present estudi d’impacte ambiental. En concret els
aspectes del medi a tenir en compte en el pla de vigilància són:
9.1.1. Població
Mitigació dels impactes que puguin afectar la població (pols, llum, soroll, males olors, etc.).
Es mantindran en bon estat tècnic els vehicles per evitar la producció excessiva d’aquest.
Es faran regs diaris per minimitzar l’aixecament de pols.
Es seguirà la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció

mesurar els impactes residuals la correcció dels quals no sigui possible, tot comparant-los amb

del medi nocturn (utilització de llums de baix consum (bombetes de sodi d’alta o baixa pressió),

els previstos per l’EIA.

posicionament de les làmpades en direcció cap al terra, apagada de la ilꞏluminació durant l’horari

detectar i mesurar els impactes no previstos i d’aparició posterior a l’execució del Projecte, tot

nocturn, etc.). Es netejaran les miccions i defecacions diàriament, evitant la proliferació de males olors

definint les mesures correctores que cal aplicar.

i possibles infeccions.

La responsabilitat del seguiment i control dels projectes sotmesos a l’EIA és de l’Autoritat Competent

9.1.2. Geologia i sòls

Substantiva sense perjudici de la vigilància que pot exercir l’òrgan ambiental. D’altra banda, el
compliment de les mesures i controls de vigilància són responsabilitat del Promotor del projecte.

Es comprovarà la delimitació de la zona d’afectació i es marcarà de manera clara i duradora per tal de
que no se sobrepassin els límits establerts. També es controlarà que s’hagi delimitat correctament

En definitiva, el PVA s’ha d’entendre com un document de seguiment i control que conté el conjunt de

una zona pel manteniment de la maquinària i dipòsit de substàncies perilloses.

criteris tècnics que, en base a la predicció realitzada sobre els efectes ambientals del projecte,
permetrà a l’Administració realitzar un seguiment sistemàtic tant del compliment d’allò estipulat en la

Es controlaran els moviments de terra, així com el seu transport, extracció i abocament, per tal de
produir el menor dany possible al medi. S’analitzaran les característiques del material extret per evitar
danys sobre el medi receptor.
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S’ha de vetllar perquè no hi hagi una contaminació dels sòls degut a l’abocament de substàncies

L’administració podrà demanar informació als responsables del PVA sobre el desenvolupament

contaminats: olis, deixalles i runes a l’àmbit afectat.

d’aquest i la correcta aplicació de les mesures correctores establertes, així com efectuar les
comprovacions necessàries per verificar el compliment d’aquest programa.

Es comprovarà que la terra vegetal extreta durant les obres s’emmagatzemi correctament, per tal
d’utilitzar-la per la posterior restauració de la zona.
9.1.3. Aigua

Indicadors
Un indicador proporciona la forma de mesurar la consecució dels objectius en diferents moments; la

Tot i que no es preveu cap contaminació de l’aigua de la zona, el PVA ha de vetllar pel control de

mesura pot ser quantitativa, qualitativa, de comportament, etc. La definició i observació dels indicadors

vessaments accidentals de residus potencialment contaminants que puguin afectar al riu Ebre. Per

permet conèixer el grau d’integració ambiental aconseguida pel projecte.

això caldria d’habilitar la zona d’emmagatzematge d’aquests sobre una plataforma impermeabilitzada.
9.1.4. Atmosfera

En principi, per cada element subjecte a vigilància ha d’existir un indicador que expressi el seu
comportament ambiental; dels valors obtinguts per aquests indicadors es deduirà la necessitat, o no,
d’aplicar mesures correctores de caràcter complementari.

El PVA ha de vetllar pel manteniment d’uns nivells acceptables de contaminació atmosfèrica, regulant
tant la contaminació per gasos que s’originin pel funcionament de la maquinària, com la presència de

En les taules que es presenten a continuació s’indiquen els indicadors establerts per a cadascuna de

partícules de pols i contaminants degut al trànsit i activitat de la maquinària d’obra al sector.

les mesures correctores proposades, durant les fases de construcció i explotació.

Caldrà controlar el soroll fruit de l’activitat de construcció i la fase d’explotació del centre de recollida
d’animals (crits dels animals, trànsit de vehicles, maquinària.).
9.1.5. Medi biòtic
El PVA controlarà que l’impacte de la construcció del revestiment de l’avantcanal sigui mínim per a les
comunitats vegetals i animals.

Temporalització del programa
El PVA s’ha d’estendre durant tota la fase de construcció i un temps després de la posada en
funcionament de les infraestructures de l’avantcanal.
El seguiment espacial i temporal de la realització i explotació de la nova obra, pel que fa a temes
mediambientals, el realitzaran els òrgans competents per raó de la matèria que hagin estat assignats.

Solꞏlicitud d’inici de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada

9.3.1. Fase de construcció
Mesura de protecció o
restauració
Redactar un codi de bones
pràctiques

Indicadors

Sistema de mesura

Periodicitat

Existència i ús del
codi de bones
pràctiques

Constatació visual

A l’inici de les obres

Senyalitzar
l’obra
per
minimitzar
la
superfície
afectada per les obres

Presència de la
senyalització

Constatació visual

A l’inici de les obres

Limitar els desplaçaments
de
vehicles
als
estrictament necessaris

Presència de trànsit

Constatació visual

Periòdicament durant
les obres

Presència de l’àrea de
manteniment de
maquinària i de dipòsit
de substàncies
perilloses

Constatació visual

A l’inici de les obres

Delimitar unes àrees de
manteniment
de
maquinària i dipòsit de
substàncies perilloses
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Delimitar una zona de
magatzem de material de
tipus pulverulent (àrids i
terres), cobrint-los amb
lones o similars

Presència de les zones
de magatzem de
material pulverulent

Tipus de gestió
dels residus
aplicada

Garantir que la maquinària
compleixi amb tots els
requisits
de
seguretat
establerts per la legislació

Maquinària amb tota
la documentació en
regla

Adequar els ritmes de treball
de l’obra a l’horari diürn,
minimitzant les molèsties
ocasionades pel soroll i les
vibracions generades en
l’obra
Garantir el compliment de la
normativa sonora vigent en
l’àmbit de la instalꞏlació

Constatació visual

A l’inici de les obres

Mesura de protecció o
restauració

Gestionar
els
residus
resultants de la construcció
del centre d’acord amb el
que estableix la legislació
vigent

Realitzar un manteniment
regular de la maquinària i
dels vehicles d’obra, tot
revisant l’estat dels motors,
les possibles avaries, etc.

9.3.2. Fase d’explotació

Soroll emès pels
motors, pèrdua d’oli
o de combustible,
etc.

Horari de treball

Comprovació del tipus
de gestió dels residus
aplicada

Constatació visual

Constatació visual i
acústica.

Comprovació de
l’horari de treball

Durant la
construcció del
centre

Periòdicament durant
les obres

Periòdicament durant
les obres

Periòdicament durant
les obres

Pressió sonora a 30 i
100 m de l’àrea
afectada per les obres

Sonòmetre

Regar la superfície no
pavimentada
que
és
transitada per vehicles
d’obra

Presència d’humitat
abans de les
operacions
generadores de pols

Constatació visual

Periòdicament durant
les obres

Construir les noves
infraestructures
de
forma integrada amb
l’entorn

Materials i distribució
de les noves
infraestructures

Constatació visual

Periòdicament durant
les obres

Senyalitzar totes les àrees
de l’obra segons la seva
funció

Presència de la
senyalització

Constatació visual

A l’inici de les obres

Concentrar el trànsit de
camions en els moments
del dia en què hi ha una
menor
circulació
de
vehicles a l’entorn

Hores del dia en què
es produeix el trànsit
de camions

Constatació visual

Periòdicament durant
les obres
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Periòdicament durant
les obres

Indicadors

Sistema de mesura

Periodicitat

Existència i ús del codi
de bones pràctiques

Constatació visual

A l’inici de l’activitat

Existència d’un o varis
punts de recollida selectiva

Constatació visual

A l’inici de l’activitat

Garantir el compliment de la
normativa sonora vigent en
l’àmbit de la instalꞏlació

Pressió sonora a 100 i
1000 m del centre de
recollida d’animals

Sonòmetre

Periòdicament

Garantir un enllumenat
exterior el menys impactant
possible seguint la Llei
6/2001

Presència d’un enllumenat
poc impactant

Constatació visual

Periòdicament durant el
funcionament de
l’activitat

Presència d’arbres a
l’edifici de les casetes per
apaivagar el soroll

Presència d’arbres a la
zona de casetes

Constatació visual i sonora

A l’inici del funcionament

Existència d’elements
contra incendis

Presència d’elements
per a l’extinció
d’incendis

Constatació visual

A l’inici del funcionament

Establir un codi de
bones pràctiques en la
neteja i manteniment
de les instalꞏlacions i
els animals
Aplicar una correcta gestió
dels residus produïts,
realitzant una recollida
selectiva pel tractament
adequat dels residus que
es produeixin a les
instalꞏlacions
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APÈNDIX 2. HABITATS D’INTERÈS COMUNITARI

Solꞏlicitud d’inici de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada

Hipermapa

22-04-2020

Llegenda
Xarxa Natura 2000
Espais de la xarxa Natura 2000 (ZEC i ZEPA)

Hàbitats d'interès comunitari

Llegenda per tipus d'hàbitat. Fins a 10 hàbitats per polígon
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APÈNDIX 3. ZONA D’INUNDACIÓ PER AVINGUDA DE
500 ANYS DE PERÍODE DE RETORN
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INFORME TÈCNIC SOBRE EL PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L’ÚS DE
L’AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L’EBRE, REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE
L’AVANTCANAL, AL TERME MUNICIPAL DE XERTA.

Documentació aportada
x

1. DADES DE L’EXPEDIENT

Document ambiental el projecte constructiu d’optimització de l’ús de l’aigua al Canal
de la Dreta de l’Ebre, revestiment i condicionament de l’avantcanal, al terme municipal
de Xerta.

Assumpte: Projecte constructiu d’optimització de l’ús de l’aigua al Canal de la Dreta de
l’Ebre, revestiment i condicionament de l’avantcanal, al terme municipal de
Xerta.

Peticionari: Serveis Territorials de TES a les Terres de l’Ebre
Municipi: Xerta

5. CONSIDERACIONS
Un cop revisada la documentació aportada, per tal de donar compliment a la normativa, així
com els Plans i Programes referents a residus, es recorda que caldrà fer les actuacions
proposades en el planejament d’acord amb els següents criteris:

Expedient: Q0152/2020/58

a) Gestió de residus

2. ANTECEDENTS.

-

L’exercici de qualsevol de les activitats regulades per la Llei 20/2009, en l’àmbit del
projecte requerirà, quan sigui preceptiu, obtenir la llicència, autorització, permís,
comunicació prèvia a l’inici de l’activitat, registre, concessió o declaració d’impacte
ambiental, o les condicions imposades per aquesta o per qualsevol altra normativa de
residus, si és determinant de danys o perjudicis reals al medi ambient.

-

En el cas que en l’àmbit del projecte s’ubiquin activitats que generen residus, caldrà
que aquestes compleixin amb les obligacions com a productors o posseïdors de
residus:
 Gestionar els residus que produeixin o posseeixin de conformitat amb les
determinacions del Catàleg de residus de Catalunya (CRC).
 Estar inscrits al Registre de productors de residus si és que l'activitat de
l'empresa ho requereix.
 Utilitzar per al transport dels residus generats empreses inscrites al Registre de
transportistes i amb autorització específica per al residu, en els casos que sigui
necessari.
 Portar al dia un registre propi de residus generats.

El 20 de maig de 2020, va arribar a l’Agència de Residus de Catalunya (via eValisa), una
petició procedent dels Serveis Territorials de TES a les Terres de l’Ebre, per emetre un
informe tècnic sobre el projecte constructiu d’optimització de l’ús de l’aigua al Canal de la
Dreta de l’Ebre, revestiment i condicionament de l’avantcanal, al terme municipal de Xerta.
3. OBJECTE
Aquest informe s’ha elaborat per valorar els objectius i criteris ambientals que cal considerar
d’acord amb la Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’Avaluació ambiental.

4. CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Justificació del planejament
El present projecte contempla una sèrie d’actuacions per a la millora de l’avantcanal situat a
l’inici del canal principal de reg del marge dret de l’Ebre al municipi de Xerta. Les actuacions
principals són el revestiment, mitjançant una secció de formigó armat amb un camí de servei
associat dels últims 200 m d’avantcanal, la instal lació d’una comporta de seccionament
sobre el tram de canal revestit i l’execució d’un nou sobreeixidor lateral, situat a la part final de
l’avantcanal, que sobreïx al riu Ebre.
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b) Altres consideracions
-

Qualsevol actuació que es desenvolupi en un emplaçament relacionat amb activitats
potencialment contaminants del sòl, cal que s’ajusti al compliment del Real Decreto
9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment
contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

-

Gestionar els residus d'enderrocs, de la construcció i d'excavació que es puguin
generar en el desenvolupament de les actuacions d'acord amb la normativa vigent en
matèria de residus de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

-

En cas que es prevegi enderrocar edificacions que presentin elements de fibrociment
amb contingut d'amiant, caldrà donar compliment al Real Decreto 396/2006, de 31 de
març, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als
treballs amb risc d’exposició a l’amiant, al Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre
procediments de gestió de residus i al Real Decreto 180/2015, de 13 de març, que
regula el trasllat de residus. La gestió dels residus s’efectuarà mitjançant empreses
transportistes i empreses gestores de residus autoritzades.

-

En cas que els terrenys objecte del present projecte esdevinguin deficitaris o
excedents en terres (LER 170504), caldrà donar compliment, si escau, a l’Ordre
APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes generals de valorització de materials
naturals excavats per a la seva utilització en operacions de rebliment i obres diferents
d’aquelles en què es van generar.

6. CONCLUSIONS
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, s’informa favorablement sobre el projecte constructiu
d’optimització de l’ús de l’aigua al Canal de la Dreta de l’Ebre, revestiment i condicionament
de l’avantcanal, al terme municipal de Xerta, sempre i quan es tinguin en compte les
consideracions del present informe.
Rosa Ruiz Bussot
- DNI 46695618Y
(AUT)

Signature numérique
de Rosa Ruiz Bussot DNI 46695618Y (AUT)
Date : 2020.06.12
13:32:04 +02'00'

Rosa Ruiz i Bussot
Tècnica del Departament de
Gestió d’Infraestructures
Conforme,

Vist i Plau,
digitalment per Josep
Josep Simó Cabré Signat
Simó Cabré - DNI 43396127A
(AUT)
- DNI 43396127A
Data: 2020.06.16 09:11:02
(AUT)
+02'00'

2020.06.13
14:39:10 +02'00'
Jordi Picas Contreras
Cap del Departament de Gestió
d’Infraestructures

Josep Simó i Cabré
Director de l’Àrea d’Infraestructures
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2. La Llei 21/2013, de 9 de novembre, d’avaluació ambiental, en relació a l’àmbit
d’aplicació de l’avaluació de l’ impacte ambiental, article 7.2 c) defineix que són
objecte d’ una avaluació de l’ impacte ambiental simplificada, aquells projectes
que presenten modificacions amb possibles efectes adversos significatius
sobre el medi ambient, entre les quals, una afectació significativa al patrimoni
cultural.

INFORME SOBRE L’ AFECTACIÓ AL PATRIMONI CULTURAL

ME00264_OTAATE20200074 9032/131190/2020
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni cultural
català.
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació d’impacte
ambiental de projectes.
Revestiment i condicionament de l’Avant-canal Trinitat
Agència Catalana de l’Aigua
Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre
Xerta
El Baix Ebre.

Assumpte:
Promotor
Peticionari:
Terme municipal:
Comarca:

GENERALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT DE CATALUNYA

Expedient:
Normativa:

Fets
1. En data 20 de maig de 2020, l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre ha
presentat via E-Valisa (9032/131190/2020) una sol·licitud d’informe sectorial per tal
de determinar sobre les possibles efectes significatius del projecte.
2. El projecte de l’Agència Catalana de l’Aigua “Optimització de l’ús de l’aigua al
Canal de la Dreta de l’Ebre, Revestiment i condicionament de l’Avant-canal, al
terme municipal de Xerta”, contempla una sèrie d’actuacions per a la millora de
l’avant-canal situat a l’inici del canal principal de reg del marge dret de l’Ebre, al
municipi de Xerta. Les actuacions principals, tal i com descriu la Memòria
presentada, són el revestiment de formigó amb un camí de servei associat dels
últims 200 m d’avant-canal, la instal·lació d’una comporta de seccionament sobre
el tram de canal revestit i l’execució d’un nou sobreeixidor lateral, situat a la part
final de l’avant-canal, que sobreïx al riu Ebre.
3. Les obres planejades no modificaran de forma significativa la morfologia de
l’enclusa de Xerta, segons s’indica en la documentació, que també recorda que
l’obra es troba situada dins l’espai de l’Assut de Xerta.
4. El projecte no esmenta la legislació vigent en relació a la protecció del patrimoni
cultural, ni presenta cap estudi arqueològic de l’àmbit d’actuació, ja que de
l’avaluació d’impactes es desprèn en principi una afectació baixa dels elements
d’interès del patrimoni cultural .

*0ILAQOW9ZFY1T9BNF2Z9L2DJT754LY7V*
0ILAQOW9ZFY1T9BNF2Z9L2DJT754LY7V

Per tot plegat, és procedent informar sobre l’eventual afectació de restes
arqueològiques d’ interès declarat, sense per això deixar de ser requisit previ al
promotor la presentació d’ un projecte arqueològic en relació a les intervencions per
obres en béns immobles d’ interès nacional, ni l’ obligació d’aturar les obres i prendre
les mesures de protecció adequades a les possibles restes aparegudes de manera
inesperada.
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6. Per altra banda, cal tenir present en qualsevol cas que l’article 21 del Decret
78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic, ja preveu que si durant l’execució d’ una obra o actuació es
troben restes arqueològiques o paleontològiques, el/la promotor/a o la direcció
facultativa de l’ obra han de paralitzar immediatament els treballs, han de
prendre les mesures adequades a la protecció de les restes i n’han de
comunicar el descobriment, en el termini de quaranta-vuit hores, al
Departament de Cultura, el qual ha de traslladar aquesta comunicació a
l’ajuntament. En cas d’incompliment d’aquestes obligacions, la Direcció
General del Patrimoni Cultural ha d’ordenar l’aturada immediata de les obres o
actuacions. A més, l’article 21.2 indica que si es tracta d’ obres o actuacions
subjectes a llicència municipal, la suspensió a què fa referència l’apartat
anterior pot ser acordada per l’ajuntament.

Cal recordar, en relació a les afeccions, que el mateix preàmbul de la Llei del Patrimoni
Cultural Català, exposa que els béns que l’integren constitueixen una herència
insubstituïble que cal transmetre en les millors condicions a les generacions futures.
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5. Pel que fa als jaciments arqueològics, la mateixa norma en regula l’autorització
d’intervencions (article 47) i la definició d’espais de protecció arqueològica
(article 49).

Informo sobre l’ eventual afectació de restes arqueològiques d’ interès declarat pel
Projecte Optimització de l’ús de l’aigua al Canal de la Dreta de l’Ebre, Revestiment i
condicionament de l’Avant-canal, al terme municipal de Xerta (El Baix Ebre), que de
l’estudi de la documentació facilitada i de la consulta a la Carta Arqueològica del Baix
Ebre, municipi de Xerta, el projecte no afecta cap jaciment arqueològic conegut ni
documentat.

1. D’acord amb el que estableix l’article 80 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, els informes
seran facultatius i no vinculants, emesos en el termini de deu dies a través de
mitjans electrònics i d'acord amb el que senyala l’article 26 de la mateixa
norma.

Doc.original signat per:
Juan Martinez Tomas
19/06/2020

4. A més, la Llei 9/1993, dedica l’article 21 Deure de conservació, l’article 34
Autorització d’obres i l’article 35 Criteris d’intervenció.

Conclusions

Fonaments de dret
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3. Per la seva banda, l’article 46.2 de la mateixa Llei 21/2013, especifica que els
administracions públiques afectades i les persones interessades consultades
s’han de pronunciar en el termini màxim de trenta dies hàbils des de la recepció
de la sol·licitud d’ informe.
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Finalment, si en el decurs de possibles treballs vinculats a la Modificació proposada es
posa de manifest l’existència de restes arqueològiques, s’aturaran les obres en els
punts afectats i no es podran continuar fins a la seva completa excavació,
documentació i si escau recuperació, d’acord al que disposa la Llei 9/93, de 30 de
setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Tortosa, 19 de juny de 2020

Joan Martínez Tomás
L’ Arqueòleg territorial
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Sr. Fco. Xavier Artigas Iraegui
Cap de l’Oficina de Medi Ambient
de les Terres de l’Ebre
Burgos, 17, baixos
43870 Amposta

Assumpte: Projecte de revestiment i condicionament de l'avant-canal “Trinitat”, al TM de Xerta
R/V: ME00264_OTAATE20200074

Benvolgut,

En resposta a la vostra petició d’informe sobre el projecte de revestiment i
condicionament de l'avant-canal “Trinitat” al terme municipal de Xerta, us comunico que
no es considera una actuació que comporti la generació de riscos amb afectació, entre
d’altres, a la capacitat d’autoprotecció de les persones.

Atentament,

El responsable de Protecció Civil
a les Terres de l’Ebre
Miguel Alonso Cruelles
Fecha: 2020.06.30 13:21:51 +02'00'

Pl. de Gerard Vergés, 1
43500 Tortosa
Tel. 977 495400

REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA

ANNEX 11. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA

ANNEX 11. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Annex 11. Justificació de preus

ÍNDEX
1.

INTRODUCCIÓ I OBJECTE ........................................................................................................ 2

2.

NORMATIVA ................................................................................................................................ 2

3.

COSTOS DIRECTES ................................................................................................................... 2

4.

COSTOS INDIRECTES ................................................................................................................ 2

5.

DESPESES AUXILIARS .............................................................................................................. 3

Página 1 de 3

REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA



La mà d'obra amb els seus plusos, càrrecs i assegurances socials, que intervenen directament en
l'execució de la unitat d'obra.

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE



Les despeses de transport, mà d'obra en càrrega i descàrrega, pèrdues per minves, trencament i
manipulació.

El present annex té per objecte la justificació no contractual de l'import dels preus unitaris que figuren


en els Quadres de Preus números 1 i 2 del "Document 4. Pressupost" d'aquest projecte.

Els materials als preus resultants a peu d'obra que queden integrats en la unitat o que siguin necessaris
per a la seva execució.

2. NORMATIVA



Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, així com les despeses del personal,
combustible i energia que tinguin lloc per l'accionament de la maquinària.

Serà d'aplicació el Reial Decret 1098/01, de 12 d'octubre per la qual es dicten normes d'aplicació del
Article 130 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Per al càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra, s'han determinat els seus costos directes i
indirectes. Són costos directes, totes les unitats d'obra subcontractades, i aquelles que el contractista
principal executa amb el seu personal. Són costos indirectes, els del seu propi personal de control de
qualitat, direcció i administració, així com els corresponents a serveis (llum, aigua, etc.), papereria i
altres.
D'acord amb l'anterior, el càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra, es basa en la determinació

4. COSTOS INDIRECTES
Són costos indirectes tots aquells que no són imputables directament a unitats concretes sinó al conjunt de
l'obra, comunicacions, magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, les de personal tècnic
i els imprevistos.
A la vista de les condicions de l'obra a executar i del programa indicatiu del possible desenvolupament dels
treballs s'estima el coeficient K que estarà compost de dos coeficients:

dels costos directes i indirectes precisos per a la seva execució aplicant la fórmula:

K = K1 + K2
on:

Ón:

K1: Percentatge resultant de la relació entre la valoració dels costos indirectes i l'import dels costos directes de

Pn: Pressupost d'Execució Material de la unitat corresponent, en euros.

l'obra (d'acord amb l'Article 9 de l'Ordre)

Cn: Cost directe de la unitat, en euros.

K2: Percentatge corresponent als imprevistos, en què:

k: Percentatge corresponent als "Costos Indirectes".

3. COSTOS DIRECTES
Es consideren "costos directes":
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1% Obres terrestres
2% Obres fluvials
3% Obres marítimes

Annex 11.Justificació de preus
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La Normativa fixa un valor màxim per a K de 6%, 7% o 8% segons es tracti d'obra terrestre, fluvial o marítima,
respectivament.
Es descriuen les despeses constitutives del primer sumant K1, com els no imputables directament a unitats
concretes, sinó al conjunt de l'obra, com ara oficina a peu d'obra, comunicacions, magatzems, tallers, pavellons
temporals per a obrers, laboratoris, etc, així com les de personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a
l'obra.
El valor del coeficient k2 s'obtindrà de la relació entre costos indirectes i directes:

Segons l’exposat anterior s’obté que:
- K1=4%.
- K2= 1%.
- K=K1 + K2 =5%
Així doncs, el coeficient de costos indirectes a aplicar en aquest projecte és el 5,00 %.

5. DESPESES AUXILIARS
Les despeses auxiliars engloben tots aquells elements auxiliars i que siguin necessaris per a l’acabat
correcte de qualsevol unitat d’obra i que no es troben especificats en la descomposició o descripció
del preu.
Com a despeses auxiliars podrien trobar: Bastides; eines petites estrictament necessàries per fer la
unitat d’obra (màquina de perforar, regle, etc.); neteja de la runa produïda per la realització de la unitat
d’obra; trasllat del material propi de la unitat d’obra dins de l’obra; lloguer de petita maquinària; etc.
L’aplicació de les despeses auxiliars serà com a % sobre el total de la mà d’obra.
A continuació es presenta el llistat de la justificació dels preus de les diferents unitats d’obra.
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1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

MA D'OBRA

A01-FEOZ

h

Ajudant encofrador

18,43000

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

€

16,98000

€

A01-FEP0

h

Ajudant ferrallista

18,43000

C110D000

h

Carro de perforació HC-350

€

129,90000

€

A01-FEP1

h

Ajudant soldador

18,50000

C111-0056

h

€

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

18,43000

C13113B0

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,65000

€

Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t

98,70000

€

€

A0112000

h

Cap de colla

28,16000

C1311430

€

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

81,38000

€

A0121000

h

Oficial 1a

26,58000

€

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

98,70000

€

C13124A0

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t

93,33000

A0122000

h

Oficial 1a paleta

26,58000

€

€

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

26,58000

C13124B0

€

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

26,58000

C13124C7

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t

125,72000

€

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb pinça manipuladora de pedra

180,71000

€

€

A0125000

h

Oficial 1a soldador

27,03000

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

€

55,23000

€

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

26,58000

C1316100

h

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

27,47000

C131-005G

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

48,82000

€

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

67,72000

€

€

Motoanivelladora mitjana

72,00000

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

27,47000

C1331200

h

€

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

26,58000

C1335010

h

Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t

43,11000

€

A012S000

h

Submarinista

121,14000

C1335080

h

€

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

55,70000

€

€

A0133000

h

Ajudant encofrador

23,60000

C13350C0

€

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

73,12000

€

A0134000

h

Ajudant ferrallista

23,60000

€

C13350E0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t

82,30000

€

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

5,95000

A0137000

h

Ajudant col·locador

23,60000

€

€

A013H000

h

Ajudant electricista

23,57000

C138-00KQ

h

€

A013M000

h

Ajudant muntador

23,60000

C13C-00LP

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

90,97000

€

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

51,15000

€

A013P000

h

Ajudant jardiner

28,32000

C13C-00LT

h

€

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva batiló

51,15000

€

€

A0140000

h

Manobre

22,20000

C1501800

€

A0150000

h

Manobre especialista

22,95000

C1501900

h

Camió per a transport de 12 t

42,50000

€

h

Camió per a transport de 20 t

53,26000

€

€

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

26,58000

€

C1501A00

h

Camió per a transport de 24 t

58,29000

€

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

22,20000

€

C1502D00

h

Camió cisterna de 6 m3

45,68000

€

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

47,02000

€

A0D-0007

h

Manobre

21,17000

€

A0E-000A

h

Manobre especialista

18,21000

€

C1503000

h

Camió grua

49,28000

€

A0F-000B

h

Oficial 1a

25,36000

€

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

38,86000

€

C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

A0F-000F

h

Oficial 1a encofrador

20,65000

€

A0F-000I

h

Oficial 1a ferrallista

20,65000

C1705600

h

€

Oficial 1a manyà

20,98000

C170H000

h

A0F-000P

h

€

h

Oficial 1a muntador

21,34000

C176-00FX

h

Formigonera de 165 l

A0F-000R

€

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

20,65000

C1RA2900

m3

€

Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

A0F-000U

h

Oficial 1a picapedrer

25,36000

€

C2003000

h

Remolinador mecànic

5,23000

€

A0F-000Y

h

Oficial 1a soldador

21,00000

€

168,37000

€

Formigonera de 165 l

1,93000

€

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

9,18000

€

1,78000

€

19,36000

€

C2005000

h

Regle vibratori

4,81000

€

C200B000

h

Talladora amb disc de carborúndum

3,56000

€

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

7,22000

€

C200-H7D5

h

Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb fil de diamant

600,00000

€

C206-00DW

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,11000

€

C208-00H9

h

Equip d'injecció manual de resines

1,58000

€

C20B-00HC

h

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

8,22000

€

C20G-00DT

h

Màquina taladradora

3,37000

€
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MAQUINÀRIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

4

MATERIALS

C4111100

h

Catamarà de 8 t de desplaçament, amb equip per a execució d'emissaris submarins

C4121110

h

Foraborda de 4 m d'eslora amb motor foraborda d'11 kW

CF211210

h

Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

CZ112000

h

Grup electrògen de 20 a 30 kVA

CZ138401

h

Electrobomba submergible 600 m3/h a 10 mca

CZ15-00E4

h

Grup electrògen de 20 a 30 kVA

CZ19CA01

ut

Cabrestant de 2 kw de potencia, equipat amb cable d'inox de 10 mm de gruix.

105,74000

€

B0111000

m3

Aigua

1,77000

€

23,70000

€

B011-05ME

m3

Aigua

1,63000

€

315,25000

€

B0211000

kg

Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant

5,47000

€

3,81000

€

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

18,53000

€

29,41000

€

B0315600

t

Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm

41,81000

€

8,54000

€

B0315601

t

Argila impermeable

41,81000

€

2.750,00000

€

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

18,04000

€

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

18,81000

€

B0331H00

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de 40 a 60 mm

17,27000

€

B0342500

m3

Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions

18,46000

€

B0372000

m3

Tot-u artificial

16,78000

€

B03B-05NR

m3

Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions

17,01000

€

B03D1000

m3

Terra seleccionada

10,32000

€

B03D5000

m3

Terra adequada

6,12000

€

B03D6000

m3

Terra tolerable

4,19000

€

B03E1380

m3

Argila expandida de granulometria < 4 mm i densitat 550 kg/m3, en sacs

111,87000

€

B03J-0K7V

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons

15,67000

€

B03L-05N7

t

Sorra de pedrera per a morters

17,08000

€

B0441900

t

Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

15,54000

€

112,08000

B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

€

0,24000

€

B054-06DH

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

B055-067M

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,22000

€

103,30000

€

B055-068E

t

Ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

120,09000

€

B064300C

m3

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

66,23000

€

B064500B

m3

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

64,55000

€

B064500C

m3

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

58,04000

€

B064E26C

m3

Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

85,09000

€

B065910C

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

72,48000

€

B065960B

m3

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

73,04000

€

B065ED0C

m3

Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

82,37000

€

B065ED4C

m3

Formigó HA-30/P/20/IIb+H de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb+H

88,19000

€

B066970C

m3

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

79,76000

€

B06NLA2C

m3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

63,83000

€

B0710150

t

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

37,04000

€

B0710250

t

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

33,90000

€
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MATERIALS
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MATERIALS

B077-12V5

kg

Morter expansiu

0,65000

€

B081-06U6

kg

Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3

1,37000

€

B1411115

u

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

13,55000

€

B0911200

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè

4,78000

€

B1411117

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

32,30000

€

B091-06VL

kg

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

15,52000

€

B141211D

u

Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

22,51000

€

B141300F

u

Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397

23,88000

€

B1414119

u

Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731

26,93000

€

B141411B

u

Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731

48,26000

€

14,86000

€

B0A12000

kg

Filferro acer galvanitzat

2,08000

€

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,32000

€

B0A14300

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

1,20000

€

B0A31000

kg

Clau acer

1,48000

€

B0AI-07C7

m2

Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80 mm de pas de malla i de D 2,4 mm

1,36000

€

B0AK-07AS

kg

Clau acer

1,36000

€

B0AM-078F

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,22000

€

B0AM-078K

kg

Filferro acer galvanitzat

1,92000

€

B141511E

u

Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, homologat segons UNE-EN 50365

B0AN-07J4

u

Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella

7,08000

€

B1421110

u

6,46000

€

B0AP-07IX

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

0,99000

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

€

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,71000

B1422120

u

6,94000

€

B0B341C2

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

0,98000

€

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el
ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

€

B0B2A000

B1423230

u

5,32000

€

B0B7-106Q

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

B0CH4-20QC

m2

Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 3 nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària
entre 100 i 110 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 292 i 294 cm4 i una massa
superficial entre 15,5 i 16,5 kg/m2, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000

m3

B0D31-07P4

0,63000

€

16,46000

€

B1424340

u

8,38000

€

0,37000

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de
D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

€

266,65000

B1425450

u

3,83000

€

Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

€

Llata de fusta de pi

m3

Llata de fusta de pi

245,76000

€

B1426160

u

5,56000

€

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

10,75000

€

Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

B0D629A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos

25,80000

€

B142AC60

u

9,24000

€

B0D71120

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos

2,81000

€

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

B0D71130

m2

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

1,40000

€

B142BA00

u

€

m2

Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 3 usos

3,76000

€

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

10,13000

B0D72110
B0D81580

m2

Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos

1,35000

€

B142BB00

u

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

13,66000

€

B142CD70

u

Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

10,16000

€

B142CE70

u

Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731

5,54000

€

B1433115

u

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

16,17000

€

B1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

0,73000

€

B1442005

u

Adaptador facial de protecció respiratòria tipus broquet, homologat segons UNE-EN 142

81,36000

€

B1442012

u

Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de
fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

19,19000

€

B1443012

u

Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació
de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

16,59000

€

B1444032

u

Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural
amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

81,06000

€

B1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

1,52000

€

B1446004

u

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

13,60000

€

B0D81680

m2

Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos

1,41000

€

B0D80-0CNW

m2

Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos

1,24000

€

B0DZA000

l

Desencofrant

2,72000

€

B0DZDZ40

m

Fleix, per a seguretat i salut

0,25000

€

B0DZP500

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm

0,56000

€

B0DZP600

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm

0,64000

€

B0DZ1-0ZLZ

l

Desencofrant

2,51000

€

B0DZ5-0F6R

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm

0,52000

€

B0E2-0EIM

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara
vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

1,16000

€

B0E2-0EIX

u

Bloc foradat de morter de ciment, amb relleu especial, de 400x200x200 mm, amb components
hidrofugants, de cara vista, de color especial, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

4,35000

€

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,20000

€

B1411111

u

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

6,17000

€
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B1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

11,43000

€

Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors, fums
i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

7,55000

€

B2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

6,67000

€

B144A103

u

B144B104

u

Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i
partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

5,37000

€

B354-08V5

u

35,48000

€

29,41000

Gabió1x2x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de pas
de malla

B144C104

u

Parell de filtres per a mascareta facial amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors,
fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

€

B35A4125

u

58,42000

€

1,04000

Gabió1x4x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de pas
de malla

B144D205

u

Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

€

B35A5265

u

123,05000

€

Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

2,92000

Gabió de 1x1x1 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 2,77 mm, i 75x 75 mm de
pas de malla

B144E306

u

B144E406

u

€

2,92000

B35A9265

u

384,25000

€

Gabió de 3x1x1 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 2,77 mm, i 75x 75 mm de
pas de malla

€

Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

B144F507

u

Filtre AX contra gasos amb punt d'ebullició inferior a 65º C, identificat amb banda de color marró,
homologat segons UNE-EN 14387

2,60000

€

B3L4-08H8

m

Cable d'acer per a subjecció de malles protectores

2,37000

€

B44Z5011

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,95000

€

B44Z-0M1O

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,25000

€

B533-130G

u

Ganxo d'acer galvanitzat i junts de ferro i plom, per a cobertes de plaques conformades amb
corretges d'alçària 11 a 15 cm

0,56000

€

B144G607

u

Filtre combinat contra compostos orgànics de baix punt d'ebullició, homologat segons UNE-EN
14387

2,92000

€

B144H707

u

Filtre SX contra gasos específics, identificat amb banda de color violeta, homologat segons
UNE-EN 14387

2,30000

€

B144JA20

u

Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per a ambients amb un nivell
d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva, avisador acústic a 50 bar i
botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de 45 minuts, vàlvula d'exhalació

1.185,91000

€

1.025,33000

€

B7B111E0

m2

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

1,71000

€

2,24000

€

54,10000

€

B144KB10

u

Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons UNE-EN 137

B144LB20

u

Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, per a busseig, homologat segons
UNE-EN 250 i UNE-EN 269

788,71000

€

B7C23200

m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de
0,45 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte

B144M010

u

Equip de protecció respiratòria semiautònom de línia d'aire comprimit acoblat a caputxa, homologat
segons UNE-EN 14594

508,63000

€

B7J10A61

m

Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària per a junt de dilatació interior

u

Equip de protecció respiratòria no autònom, amb mànega d'aspiració d'aire amb mascareta,
màscara o broquet, homologat segons UNE-EN 138

391,25000

B7J1U030

m

Junt de PVC de 15 cm d'amplària i de 3,5 mm de gruix per a junt de dilatació interior

6,40000

€

B144N020

€

B7J205D0

m

Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà, de secció 2x1 cm

5,83000

€

B144N030

u

Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat
segons UNE-EN 14593-1

547,75000

€

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent

12,98000

€

B7J500R0

kg

Massilla asfàltica d'aplicació en calent

2,48000

€

B144P040

u

Equip de protecció respiratòria aïllant contra la projecció d'abrasius amb línia d'aire comprimit o
amb mànega d'aire fresc de ventilació assistida amb caputxa, homologat segons UNE-EN 14594

499,97000

€

B7JE-0GTI

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent

11,96000

€

B7JE-0GTM

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent

15,18000

€

B144Q050

u

Equip de protecció respiratòria filtrant de ventilació assistida incorporat a casc o caputxa,
homologat segons UNE-EN 397 i UNE-EN 12941

894,54000

€

B7JZ1090

dm3

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent

33,54000

€

t

Pols de quars color gris

559,45000

€

B14Z1100

u

Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos

B151ABB7

u

Pescant metàl·lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de 80x40x1,5 mm de secció, per a 20 usos, per a
seguretat i salut

B151J000

m2

Lona ignífuga, per a seguretat i salut

20,99000

€

B9GZ1210

4,95000

€

BAD0-H5IC

u

Porta de planxa perforada d'acer d'un full batent i bastiment en perfil laminat d'acer per a un buit
d´obra de 210x90 cm, amb pany i passadors

190,00000

€

14,91000

€

BAF6-1V37

m2

Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

100,70000

€

u

Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de tub d'acer, per a persiana de finestra

5,47000

€

B151K050

m2

Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut

3,49000

€

B15Z1200

m

Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut

0,15000

€

B15Z1500

m

Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut

0,56000

€

B15Z2500

m

Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut

0,41000

BAN0-1WGZ

€

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut

1,07000

BAN6-1WGS

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm

3,54000

€

B1Z09F90

€

cu

Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut

19,81000

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm

4,53000

€

B1Z0A0B0

BAN6-1WGT

€

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,68000

BB10-0XN4

m

142,76000

€

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 15 cm, de 100 cm d'alçària

€

B1Z0B700
B1Z11215

m2

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10
usos, per a seguretat i salut

0,20000

€

BB33-H5I8

m2

Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer
laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície
màxima plafó 2,5 m2

85,30000

€

B2RA71H0

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

8,68000

€

BD5A1B00

m

Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 110 mm de diàmetre

2,53000

€

BD5A1E00

m

Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre

4,68000

€

BD5A2E00

m

Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre

4,64000

€
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BD5B1F00

m

Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre

2,55000

€

BGY38000

u

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus

0,15000

€

Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera a base pou circular,
amb junt encadellat

90,49000

€

BDD1U020

u

BGYD1000

u

Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra

4,12000

€

BDD1U170

u

BH61RH9A

u

€

95,90000

€

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

86,59000

Con de formigó prefabricat de 100X60X70 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junta de
goma

BHA21BV0

u

Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i làmpada amb vapor de sodi a pressió
alta de 150 W, de xapa d'alumini anoditzat, amb equip elèctric incorporat, tancada

108,97000

€

BDDZ51A0

u

Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

5,14000

€

BDDZ51D0

u

Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

3,02000

€

BDDZ6DD0

u

Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

175,30000

€

BHM11F22

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

185,00000

€

BDDZV001

u

Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes

3,63000

€

BHN15FA6

u

1.306,20000

€

BDK214F5

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

46,54000

€

BDKZHJB0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

98,43000

€

Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini fos, equipat amb 6 móduls LED
estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120 LED i un dispositiu d'alimentació i
control no regulable de 129 W de potència total, flux lluminós de 9650 lumen, temperatura de color
4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar vertical a l'
extrem del suport

BHU312E1

u

Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide, amb casquet E40, de potència 150 W

14,04000

€

1,63000

€

40,05000

€

BFA1E340

m

Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

2,99000

€

BHWA2000

u

Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb làmpades d'incandescència,
descàrrega o mixta

BG21H710

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

2,55000

€

BHWM1000

u

Part proporcional d'accessoris per a columnes

BG21R910

m

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix

0,67000

€

BG22RG10

m

Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,37000

€

BG22RJ10

m

Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

2,03000

€

BG2C1040

m

Safata aïllant de PVC llisa, de 40x200 mm

13,52000

€

BG2C20S0

m

Safata aïllant de PVC perforada, de 100x300 mm

27,92000

€

BG2Z10F0

m

Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària

8,50000

€

BG2Z10H0

m

Coberta per a safata aïllant de PVC, de 300 mm d'amplària

10,13000

€

BG312550

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,96000

€

BG319160

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar,
de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,57000

€

BG380A00

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2

1,85000

€

BG62DGAJ

u

Commutador per a muntar superficialment, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

5,11000

€

BG63D15R

u

Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà

2,98000

€

BGD10002

u

Cartutx soldadura aluminotèrmica

2,60000

€

BGD14210

u

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

7,93000

€

BGDZ1102

u

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

22,01000

€

BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,15000

€

BGW210GH

u

Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 100 mm
d'alçària i 300 mm d'amplària

3,60000

€

BGW62000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors

0,33000

€

BGW63000

u

Part proporcional d'accessoris per a endolls

0,40000

€

BGY210H1

u

Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 300 mm d'amplària, per a
instal·lació sobre suports horitzontals

8,04000

€

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT
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ELEMENTS COMPOSTOS

B06D-0L9K

m3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000

79,47000

Unitats

Preu

Parcial

DESPESES AUXILIARS

€

Manobre especialista

1,100 5[

18,21000

Subtotal:

1,00 %

COST DIRECTE

125,55261

COST EXECUCIÓ MATERIAL

125,55261

m3

20,03100
20,03100

20,03100

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Maquinària

Rend.: 1,000

85,18000

Unitats
C176-00FX h

Formigonera de 165 l

0,600 5[

1,78000

Subtotal:

1,06800

Preu

1,06800

A0E-000A

1,06800

h

Manobre especialista

1,000 5[

18,21000

Subtotal:
Aigua

0,180 [

1,63000

0,29340

B055-067M t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225 [

103,30000

23,24250

B03J-0K7V t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550 [

15,67000

24,28850

Sorra de [null] [null] de [null] de [null] per a [null]

0,650 [

B03L-05MQ U

15,91000

DESPESES AUXILIARS

m3

C176-00FX h

10,34150
10,34150

10,34150
0,20031
79,46521

COST EXECUCIÓ MATERIAL

79,46521

0,700 5[

1,78000

18,21000

1,24600
1,24600

Rend.: 1,000

125,55000

Sorra de pedrera per a morters

1,520 [

17,08000

B011-05ME m3

Aigua

0,200 [

1,63000

0,32600

B055-067M t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380 [

103,30000

39,25400

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,24600

Preu

Parcial

1,050 5[

18,21000

Subtotal:

m3

Import

19,12050
19,12050

25,96160

65,54160
1,00 %

65,54160
0,18210

COST DIRECTE

85,17970

COST EXECUCIÓ MATERIAL

85,17970

€

Ma d'obra
Manobre especialista

Formigonera de 165 l

B03L-05N7 t

B07G-0MQN

h

18,21000

Subtotal:

1,00 %

Unitats
A0E-000A

18,21000

Maquinària

COST DIRECTE

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Import

Materials
Subtotal:

B07F-0LSZ

Parcial

€

Ma d'obra

Materials
B011-05ME m3

0,19121

Import
B07F-0LT5

h
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ELEMENTS COMPOSTOS

Ma d'obra
A0E-000A

Pàg.:

Morter de ciment amb ciment amb escòries de forn alt
CEM III i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i
450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

19,12050

Maquinària

Rend.: 1,000

100,52000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
C176-00FX h

Formigonera de 165 l

0,725 5[

1,78000

Subtotal:

1,29050
1,29050

A0E-000A

h

Manobre especialista

1,29050

Materials

1,000 5[

18,21000

Subtotal:

18,21000
18,21000

18,21000

Maquinària
B03L-05N7 t

Sorra de pedrera per a morters

1,380 [

17,08000

23,57040

B055-067M t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380 [

103,30000

39,25400

B054-06DH kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

B011-05ME m3

Aigua

190,000 [

0,22000

41,80000

0,200 [

1,63000

0,32600

Subtotal:

104,95040

C176-00FX h

Formigonera de 165 l

0,700 5[

1,78000

Subtotal:

1,24600
1,24600

Materials

104,95040

B03L-05N7 t

Sorra de pedrera per a morters

1,480 [

17,08000

25,27840

B055-068E

Ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,450 [

120,09000

54,04050

t

1,24600

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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ELEMENTS COMPOSTOS

Aigua

0,200 [

1,63000

0,32600

B081-06U6 kg

Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,900 [

1,37000

1,23300

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

kg

Pàg.:

80,87790

80,87790

1,00 %

0,18210

COST DIRECTE

100,51600

COST EXECUCIÓ MATERIAL

100,51600

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000

0,87000

D0701821

m3

Preu

Parcial

h

Ajudant ferrallista

0,005 5[

18,43000

0,09215

A0F-000I

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 5[

20,65000

0,10325

Subtotal:

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

A0150000

Import

83,10840

COST EXECUCIÓ MATERIAL

83,10840

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

0,0102 [

1,22000

0,01244

1,050 [

0,63000

0,66150

DESPESES AUXILIARS

h

Manobre especialista

1,000 5[

C1705600

h

0,67394

0,67394

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,87129
83,11000

0,700 5[

t

1,000 5[

22,95000

Subtotal:
h

Formigonera de 165 l

Import

Parcial

0,700 5[

1,93000

Subtotal:
t

Sorra de pedrera per a morters

1,630 [

18,53000

30,20390

B0111000

m3

Aigua

0,200 [

1,77000

0,35400

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250 [

112,08000

28,02000

22,95000

1,35100
1,35100

0,380 [

112,08000

42,59040

t

Sorra de pedrera per a morters

1,520 [

18,53000

28,16560

m3

Aigua

0,200 [

1,77000

0,35400

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,35100

71,11000
1,00 %

71,11000
0,22950

COST DIRECTE

95,64050

COST EXECUCIÓ MATERIAL

95,64050

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

172,86000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
22,95000

A0150000

h

Manobre especialista

1,050 5[

22,95000

Subtotal:

24,09750
24,09750

24,09750

Maquinària
1,35100

C1705600

h

Formigonera de 165 l

Materials
B0310020

1,93000

B0310020

Import

1,35100
1,35100

22,95000

€

22,95000
22,95000

22,95000

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

Maquinària
C1705600

Parcial

B0111000

D070A4D1

Preu

Formigonera de 165 l

0,00195

Rend.: 1,000

22,95000

Subtotal:
B0512401

0,87129

Manobre especialista

€

Materials

1,00 %

Unitats

h

0,19540

Ma d'obra
A0150000

Preu

Subtotal:

COST DIRECTE

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

95,64000

Maquinària

0,19540

Subtotal:

m3

0,22950

€

Materials
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,00 %

Unitats

A01-FEP0

B0B7-106Q kg

58,57790

Ma d'obra
Unitats

B0AM-078F kg

58,57790

COST DIRECTE

Ma d'obra

D0701641
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ELEMENTS COMPOSTOS

B011-05ME m3

B0B6-107E

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,725 5[

1,93000

Subtotal:

1,39925
1,39925

Materials
B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,530 [

18,53000

28,35090

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200 [

112,08000

22,41600

1,39925

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT
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ELEMENTS COMPOSTOS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

B0111000

m3

Aigua

400,000 [

0,24000

96,00000

0,200 [

1,77000

0,35400

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

147,12090

P-1

E222B432

1,00 %

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1
m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

0,24098

COST DIRECTE

172,85863

COST EXECUCIÓ MATERIAL

172,85863

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

m3

147,12090

Rend.: 1,000

1,01000

Rend.: 1,000

Unitats

9,28

Preu

Parcial

Import

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,160 5[

55,23000

Subtotal:

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8,83680
8,83680

8,83680
8,83680
0,44184

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Preu

Parcial

h

Ajudant ferrallista

0,005 5[

23,60000

0,11800

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 5[

26,58000

0,13290

Subtotal:

0,25090

9,27864

Import

Ma d'obra
A0134000

€

Maquinària
C1313330

kg

16

PARTIDES D'OBRA

B0532310

D0B2A100

Pàg.:

E225177F

m3

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

0,25090

Materials

Rend.: 1,000

Unitats

3,97

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,050 [

0,71000

0,74550

0,0102 [

1,32000

0,01346

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

0,75896
1,00 %

A0140000

h

Manobre

0,010 5[

22,20000

Subtotal:
0,75896

1,01237

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,01237

0,22200

0,22200

Maquinària

0,00251

COST DIRECTE

0,22200

C1335010

h

Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t

0,045 5[

43,11000

1,93995

C1316100

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

0,033 5[

48,82000

1,61106

Subtotal:

3,55101

3,55101

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00333

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

3,77634
0,18882

COST EXECUCIÓ MATERIAL

E4435111

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

3,96516

Rend.: 1,000

Unitats

1,63

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,012 5[

26,58000

0,31896

A0140000

h

Manobre

0,012 5[

22,20000

0,26640

Subtotal:

0,58536

0,58536

Materials
B44Z5011

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,000 [

Subtotal:

0,95000

0,95000

0,95000

0,95000

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,01463

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,54999
0,07750

m3

Formigó per a lloses, HP-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

1,62749

Rend.: 1,000

113,49

E4DC1D00

Preu

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,226 5[

26,58000

6,00708

A0140000

h

Manobre

0,904 5[

22,20000

20,06880

Subtotal:
Formigó HP-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

€

Import

26,07588

1,020 [

79,76000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

35,38

Preu

26,07588

81,35520

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,600 5[

23,60000

14,16000

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,600 5[

26,58000

15,94800

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0A31000

kg

Clau acer

B0D71130

m2

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

B0DZA000

l

Desencofrant

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

81,35520

2,50 %

0,65190

5,00 %

108,08298
5,40415

30,10800

1,67

Preu

Parcial

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010 5[

23,60000

0,23600

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,012 5[

26,58000

0,31896

Subtotal:

0,55496

Import

0,0019 [

266,65000

0,50664

0,990 [

0,37000

0,36630

0,1007 [

1,48000

0,14904

1,100 [

1,40000

1,54000

0,040 [

2,72000

0,10880

0,0151 [

10,75000

0,16233
2,83311

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,012 [

1,32000

0,01584

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000 [

1,01237

1,01237

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,75270

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

33,69381
1,68469
35,37850

m

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm
d'amplària i 15 mm de fondària, amb massilla de
poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica

Rend.: 1,000

Unitats

7,78

Preu

h

Oficial 1a col·locador

0,120 5[

26,58000

Subtotal:
0,55496

Subtotal:

1,02821
1,50 %
5,00 %

Parcial

€

Import

3,18960
3,18960

3,18960

Materials
B7JZ1090

dm3

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
poliuretà monocomponent

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,0084 [

33,54000

0,28174

0,300 [

12,98000

3,89400

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,83311

Ma d'obra
A0127000

Materials
B0A14200

E7J5129A

€

Ma d'obra

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

30,10800

113,48713

Rend.: 1,000

DESPESES AUXILIARS

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-2

Unitats

Parcial

€

Materials

81,35520

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000

Subtotal:
Subtotal:

kg

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

Unitats

Materials
m3

m2

Subtotal:
Unitats

E4BC3000
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Ma d'obra

Ma d'obra

B066970C

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E45C18GA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

4,17574

4,17574

1,02821

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04784

0,00832

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

7,41318
0,37066

1,59149
0,07957
1,67107

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,78384

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
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PARTIDES D'OBRA

P-3

E7J5C5D0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m

Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de
poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt

Rend.: 1,000

17,82

Unitats

Preu

Parcial

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,100 5[

26,58000

2,65800

A0150000

h

Manobre especialista

0,350 5[

22,95000

8,03250

Subtotal:

€

Import

Subtotal:
m

Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà,
de secció 2x1 cm

1,050 [

10,69050
5,83000

10,69050

6,12150

ED5A5F00

m

Rend.: 1,000

37,93

Preu

0,120 5[

22,20000

0,2987 [

Parcial

26,58000

5,05020

0,095 5[

22,20000

2,10900

Subtotal:
BD5B1F00

m

Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160
mm de diàmetre

Unitats

2,66400

0,03996

5,00 %

36,11953
1,80598
37,92551
12,75
Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,190 5[

26,58000

5,05020

h

Manobre

0,095 5[

22,20000

2,10900

Subtotal:

7,15920

Materials
1,050 [

4,64000

4,87200

2,55000

2,67750
2,67750

2,67750

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10739

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

9,94409
0,49720

P-5

EDKZHJB4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

126,95

Preu

A0140000

h

Manobre

0,450 5[

22,20000

9,99000

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,450 5[

26,58000

11,96100

Import

Subtotal:

21,95100

21,95100

Materials
BDKZHJB0 u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

B0710150

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

t

1,000 [

98,43000

98,43000

0,0053 [

37,04000

0,19631

Subtotal:
7,15920

Parcial

€

Ma d'obra

€
Import

10,44129

Rend.: 1,000

Unitats

33,41557

1,50 %

Preu

7,15920

COST EXECUCIÓ MATERIAL

33,41557

A0140000

Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm
de diàmetre

Import

7,15920

Subtotal:

33,41557

Rend.: 1,000

1,050 [

€

Ma d'obra

m

€

Materials

2,66400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BD5A2E00

Parcial

0,190 5[

Import

2,66400

111,87000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm

Preu

Manobre

17,82098

DESPESES AUXILIARS

m

10,44

Oficial 1a paleta

16,97236
0,84862

Subtotal:

ED5A1600

Rend.: 1,000

h

5,00 %

Subtotal:

P-4

12,74552

h

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Argila expandida de granulometria < 4 mm i densitat
550 kg/m3, en sacs

12,13859
0,60693

A0122000

Materials
m3

5,00 %

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 160 mm de diàmetre

Ma d'obra

B03E1380

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A0140000

0,16036

Manobre

0,10739

6,12150

1,50 %

Unitats
h

1,50 %

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0140000

DESPESES AUXILIARS

6,12150

DESPESES AUXILIARS

Subbase de 30 cm de gruix d'argila expandida de
granulometria < 4 mm i densitat 550 kg/m3, abocada
en sec

4,87200

Ma d'obra
Subtotal:

m2

4,87200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials

E92DF381

20

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

B7J205D0

Pàg.:

98,62631

98,62631

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,32927

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

120,90658
6,04533

COST EXECUCIÓ MATERIAL

126,95190
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

21

PARTIDES D'OBRA

P-6

EG21H71X

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

m

Tub flexible de PVC amb ànima d'acer M-20, tipus
ondaplast d'interflex o equivalent, color gris, incloent
part proporcional de racords, premsaestopes i
accesoris de muntatge i fixació superficial.

Rend.: 1,000

Unitats

6,47

Preu

Parcial

€

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 5[

23,57000

1,17850

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 5[

27,47000

1,09880

Subtotal:

P-8

2,27730

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13672

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

59,70251
2,98513

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Ma d'obra

EG312556

m

2,27730

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Materials
BG21H710

m

BGW21000 u

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,450 [

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000 [

2,55000

0,15000

m

h

Ajudant electricista

0,032 5[

23,57000

0,75424

h

Oficial 1a electricista

0,032 5[

27,47000

0,87904

Subtotal:

3,84750

3,84750

1,50 %

0,03416

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

6,15896
0,30795

BG312550

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

€

Import

1,63328

62,69

1,020 [

2,96000

Subtotal:

6,46691

Rend.: 1,000

1,63328

€

3,01920

3,01920

3,01920

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02450

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

4,67698
0,23385

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-9
Unitats

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,107 5[

23,57000

2,52199

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,240 5[

27,47000

6,59280

Subtotal:

EG62DGAJ

u

Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

Import

9,11479

Coberta per a safata aïllant de PVC, de 300 mm
d'amplària

1,020 [

10,13000

10,33260

BGW210GH u

Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat
per a safates aïllants de PVC, de 100 mm d'alçària i
300 mm d'amplària

1,000 [

3,60000

3,60000

BG2C20S0 m

Safata aïllant de PVC perforada, de 100x300 mm

1,020 [

27,92000

28,47840

BGY210H1 u

Part proporcional d'elements de suport per a safates
aïllants de PVC de 300 mm d'amplària, per a
instal·lació sobre suports horitzontals

1,000 [

8,04000

8,04000

Rend.: 1,000

Unitats

50,45100

14,70

Preu

9,11479

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,183 5[

23,57000

4,31331

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 5[

27,47000

4,12050

€

Import

Subtotal:

8,43381

8,43381

Materials
BG62DGAJ u

Commutador per a muntar superficialment, unipolar
(1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
mitjà,

1,000 [

5,11000

5,11000

BGW62000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

1,000 [

0,33000

0,33000

Subtotal:
Subtotal:

4,91083

Ma d'obra

Materials
m

Parcial

A013H000

Ma d'obra

BG2Z10H0

Preu

A012H000
0,15000

DESPESES AUXILIARS

Safata aïllant de PVC perforada, de 100x300 mm,
amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre
suports horitzontals.
S'inclou part proporcional de suportacions,
accessoris i material auxiliar necessari per a la
correcta instal·lació.

4,91

Ma d'obra

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG2C2S42

Rend.: 1,000

Unitats

3,69750

62,68764

Materials
Subtotal:

P-7

22

50,45100

5,44000

5,44000
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Pàg.:

23

PARTIDES D'OBRA

EG63D15R

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,12651

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

14,00032
0,70002

u

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntada superficialment

P-12

EH61RC99

u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia,
de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial

14,70033

Rend.: 1,000

12,54

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,183 5[

23,57000

4,31331

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 5[

27,47000

4,12050

Subtotal:
Part proporcional d'accessoris per a endolls

1,000 [

0,40000

0,40000

BG63D15R u

Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu mitjà

1,000 [

2,98000

2,98000

Subtotal:

h

Ajudant electricista

0,150 5[

23,57000

3,53550

h

Oficial 1a electricista

0,150 5[

27,47000

4,12050

Subtotal:
BH61RH9A u

8,43381

3,38000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,250 5[

27,47000

6,86750

h

Ajudant electricista

0,250 5[

23,57000

5,89250

Subtotal:

12,76000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,01000

Subtotal:

EHA21BV9

u

Llumenera industrial amb distribució simètrica
extensiva i làmpada d'halogenurs metàl·lics, de 150
W de xapa d'alumini anoditzat, equip elèctric
incorporat, tancada, ancorada a paret.
S'inclou lluminària, làmpada, equip d'encesa, caixa
de connexions, presa de terra i canalitzacions,
suportacions a columna, material auxiliar i accessoris
necessaris, completament instal·lada i funcionant.
Partida a determinar amb la D.F.

Import

Rend.: 1,000

166,23

Unitats

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,650 5[

23,57000

15,32050

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,650 5[

27,47000

17,85550

12,76000

€

Import

Subtotal:

33,17600

33,17600

Materials

22,01000

22,01000

99,07888

Ma d'obra

BHU312E1
22,01000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19140

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

34,96140
1,74807

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-13

€

Materials
1,000 [

86,59000

94,36084
4,71804

Ma d'obra
A013H000

86,59000

5,00 %

12,53733
36,71

86,59000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,94032
0,59702

Parcial

86,59000

3,38000

5,00 %

Preu

1,000 [

0,11484

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia,
de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt

1,50 %

0,12651

Rend.: 1,000

7,65600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

Import

7,65600

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

Parcial

€

Materials

DESPESES AUXILIARS

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Preu

A013H000
Import

8,43381

BGW63000 u

u

99,08

A012H000

Materials

BGDZ1102

24

Ma d'obra

Unitats

EGDZ1102

Rend.: 1,000

Unitats

€

Ma d'obra

P-11

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

36,70947

u

Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma
ovoide, amb casquet E40, de potència 150 W

1,000 [

14,04000

14,04000

BHA21BV0 u

Llumenera industrial amb distribució simètrica
extensiva i làmpada amb vapor de sodi a pressió alta
de 150 W, de xapa d'alumini anoditzat, amb equip
elèctric incorporat, tancada

1,000 [

108,97000

108,97000

BHWA2000 u

Part proporcional d'accessoris de llumeneres
industrials amb làmpades d'incandescència,
descàrrega o mixta

1,000 [

1,63000

1,63000

Subtotal:

124,64000

124,64000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

25

PARTIDES D'OBRA

Pàg.:

26

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,49764

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F228U010

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària,
com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a màxim

Rend.: 1,000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,93864

158,31364
7,91568

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

41,58091
2,07905

166,22932

COST EXECUCIÓ MATERIAL

34,93

Unitats

Preu

Parcial

F32DD223

€

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
tauler d'encadellat de fusta de pi, per a murs de
contenció de base curvilínia encofrats a una cara,
d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Import

Ma d'obra

43,65996

Rend.: 1,000

55,15

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,200 5[

22,95000

Subtotal:

4,59000
4,59000

4,59000

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,910 5[

23,60000

21,47600

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,910 5[

26,58000

24,18780

Maquinària

Subtotal:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,1208 5[

55,23000

6,67178

0,200 5[

5,95000

1,19000

Subtotal:
m3

Sauló sense garbellar

1,150 [

7,86178
18,04000

Subtotal:

7,86178

m2

20,74600

20,74600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06885

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

33,26663
1,66333

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base
curvilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101 [

10,75000

0,10858

B0A31000

kg

Clau acer

0,1501 [

1,48000

0,22215

B0D72110

m2

Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22
mm de gruix, per a 3 usos

1,100 [

3,76000

4,13600

20,74600

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F32DD203

B0DZA000

l

Desencofrant

0,050 [

2,72000

0,13600

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,650 [

0,37000

0,61050

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019 [

266,65000

0,50664

Subtotal:

34,92996

Rend.: 1,000

45,66380

Materials

Materials
B0321000

45,66380

43,66

€

5,71987

5,71987

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

1,14160

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

52,52527
2,62626

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

Preu

Parcial

Import

P-14

F9G22738

m3

Ma d'obra
A0133000

h

Ajudant encofrador

0,780 5[

23,60000

18,40800

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,720 5[

26,58000

19,13760

Subtotal:

37,54560

Paviment de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual,
remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars
gris

Rend.: 1,000

Unitats

37,54560

55,15153
124,26

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Materials
B0DZA000

l

Desencofrant

0,040 [

2,72000

0,10880

A0140000

h

Manobre

0,475 5[

22,20000

10,54500

B0D71130

m2

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

1,100 [

1,40000

1,54000

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,225 5[

26,58000

5,98050

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101 [

10,75000

0,10858

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019 [

266,65000

0,50664

C2003000

h

Remolinador mecànic

0,075 5[

5,23000

0,39225

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,650 [

0,37000

0,61050

C2005000

h

Regle vibratori

0,133 5[

4,81000

0,63973

B0A31000

kg

Clau acer

0,1501 [

1,48000

0,22215

Subtotal:

3,09667

Subtotal:

16,52550

16,52550

Maquinària

Subtotal:
3,09667

Materials

1,03198

1,03198
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

27

PARTIDES D'OBRA

B9GZ1210

t

Pols de quars color gris

0,020 [

559,45000

11,18900

B064E26C

m3

Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,050 [

85,09000

89,34450

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

100,53350

28

u

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Materials

100,53350

m3

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

BDK214F5

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

0,1008 [

64,55000

6,50664

1,000 [

46,54000

46,54000

0,24788

5,00 %

118,33886
5,91694

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,58559

124,25581

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

112,38323
5,61916

Rend.: 1,000

20,19

Subtotal:

Preu

Parcial

53,04664

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
P-17

Unitats

B064500B

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FDDZS005

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-15

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

FGD1421E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Import

53,04664

118,00239

Rend.: 1,000

27,12

€

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,300 5[

26,58000

7,97400

A0140000

h

Manobre

0,300 5[

22,20000

6,66000

Subtotal:

Unitats

14,63400

14,63400

Materials
BDDZV001 u

Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000 [

3,63000

3,63000

D0701641

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,009 [

83,10840

0,74798

m3

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,266 5[

23,57000

6,26962

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,266 5[

27,47000

7,30702

Import

Subtotal:

13,57664

13,57664

Materials
BGD14210

u

BGYD1000 u
Subtotal:

Preu

Ma d'obra

4,37798

4,37798

1,50 %

0,21951

5,00 %

19,23149
0,96157

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

1,000 [

7,93000

7,93000

Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000 [

4,12000

4,12000

Subtotal:

20,19306

12,05000

12,05000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20365

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

25,83029
1,29151

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-16

FDK262G7

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000

118,00

27,12180

€
P-18

FR3P8601

m3

Argila compactada per a capa de impermeabilització.

Rend.: 1,000
Unitats

91,70
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
Unitats

Preu

Parcial

Import

A0D-0007

h

Manobre

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

1,100 5[

22,20000

24,42000

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,550 5[

26,58000

14,61900

Subtotal:

39,03900

h

Camió grua

0,400 5[
Subtotal:

49,28000

10,58500
10,58500

10,58500

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

39,03900

0,250 5[

55,23000

Subtotal:

13,80750
13,80750

13,80750

Materials

19,71200
19,71200

21,17000

Subtotal:

Maquinària
C1503000

0,500 5[

B0315601
19,71200

t

Argila impermeable

1,5015 [
Subtotal:

41,81000

62,77772
62,77772

62,77772

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

29

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

30

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15878

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

87,32900
4,36645

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-20

G2144301

m3

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000

Unitats

91,69544

54,28

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
P-19

G2131323

m3

Enderroc de fonament de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 1,000

Unitats

73,45

Preu

Parcial

€

A0140000

h

Manobre

0,400 5[

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,400 5[

27,03000

10,81200

A0150000

h

Manobre especialista

0,720 5[

22,95000

16,52400

Import

Ma d'obra

22,20000

Subtotal:

8,88000

36,21600

36,21600

Maquinària
A0150000

h

Manobre especialista

1,200 5[

22,95000

27,54000

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,360 5[

16,98000

6,11280

A0140000

h

Manobre

0,500 5[

22,20000

11,10000

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,0729 5[

81,38000

5,93260

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,400 5[

27,03000

10,81200

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,400 5[

7,22000

2,88800

Subtotal:

49,45200

49,45200

Subtotal:

Maquinària
C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,400 5[

7,22000

2,88800

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,121 5[

55,23000

6,68283

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,600 5[

16,98000

10,18800

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

19,75883

0,74178

5,00 %

69,95261
3,49763

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,93340

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,54324

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

51,69264
2,58463

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,75883

1,50 %

14,93340

G219GFC0

m

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000

Unitats

73,45024

54,27727
6,82

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
G2143301

m3

Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb
mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000

30,38

A0150000

€

h

Manobre especialista

Parcial

A0150000

h

Manobre especialista

0,440 5[

22,95000

10,09800

A0140000

h

Manobre

0,400 5[

22,20000

8,88000

Subtotal:

Import

C170H000

h

18,97800

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t
Compressor amb dos martells pneumàtics

4,59000

0,0729 5[

81,38000

5,93260

0,220 5[

16,98000

3,73560

Subtotal:

9,66820

18,97800

4,59000

9,18000

1,83600
1,83600

1,83600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06885

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

6,49485
0,32474

COST EXECUCIÓ MATERIAL
9,66820

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,28467

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

28,93087
1,44654

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,200 5[
Subtotal:

Maquinària
h

4,59000

Maquinària
Preu

Ma d'obra

C1311430

22,95000

Subtotal:
Unitats

C1101200

0,200 5[

30,37741

G21J3113

m2

Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització
de superfícies de formigó en paraments verticals amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió
o contenidor

6,81959

Rend.: 1,000

Unitats

10,19

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,150 5[

22,95000

3,44250

€

Import

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
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AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

31

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:

3,44250

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,050 5[

98,70000

4,93500

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,075 5[

16,98000

1,27350

Subtotal:

3,44250

6,20850

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05164

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

9,70264
0,48513

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació
de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal
amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de
diamant intercambiable

10,18777

Rend.: 1,000

1,50 %

0,86063

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

846,36063
42,31803

533,21

P-22

G2214101

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000

Unitats

Manobre especialista

h

Manobre

0,010 5[

Preu

1,500 5[

Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

22,95000

Parcial

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t

0,030 5[

Import

1,500 5[

315,25000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

34,42500

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació
de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal
amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de
diamant intercambiable

0,22200
0,22200

472,87500

472,87500

1,50 %

0,51638

5,00 %

507,81638
25,39082

G2215301

888,68

Unitats

Preu

Parcial

2,79990
2,79990

2,79990

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00333

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

3,02523
0,15126

€

m3

Excavació en zona de desmunt, de roca, mitjançant
voladura i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000

8,34

Unitats

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,010 5[

22,20000

0,22200

A0121000

h

Oficial 1a

0,020 5[

26,58000

0,53160

€

Import

Subtotal:

0,75360

0,75360

Maquinària
C110D000

h

Carro de perforació HC-350

0,020 5[

129,90000

2,59800

C13113B0

h

Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t

0,027 5[

98,70000

2,66490

Import

Ma d'obra

3,17649

Ma d'obra

533,20719

Rend.: 1,000

93,33000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

472,87500

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Import

0,22200

Subtotal:

34,42500
34,42500

Subtotal:

G21YD320

22,20000

Subtotal:

Maquinària
h

Parcial

€

C13124A0

Subtotal:
CF211210

Preu

€

Ma d'obra

Ma d'obra
h

3,18

Maquinària
Unitats

A0150000

888,67866

6,20850

A0140000
u

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-21

32

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

G21YB220

Pàg.:

Subtotal:

5,26290

5,26290

Materials
A0150000

h

Manobre especialista

2,500 5[

22,95000

Subtotal:

57,37500
57,37500

B0211000
57,37500

kg

Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant

0,350 [

5,47000

Subtotal:

Maquinària
CF211210

h

Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

2,500 5[

315,25000

Subtotal:

788,12500
788,12500

788,12500

1,91450
1,91450

1,91450

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01130

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

7,94230
0,39712

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,33942

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

33

PARTIDES D'OBRA

G221R012

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

m3

Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics, amb 20% de
voladura en roca, aixi com l'esgotament d'aigua que
pugui aflorar amb qualsevol mitja i extracció de fangs
i llots, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 256,000

2,49

G2225432

€

m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000

Unitats
Unitats

Preu

Parcial

A0150000

h

Manobre especialista

1,152 5[

A0121000

h

Oficial 1a

1,081 5[

26,58000

0,11224

A0112000

h

Cap de colla

0,235 5[

28,16000

0,02585

22,95000

Subtotal:

A0140000

Import

h

Manobre

Preu

0,201 5[

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,193 5[

58,29000

0,68491

0,188 5[

93,33000

0,06854

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t

0,987 5[

125,72000

0,48471

0,470 5[

129,90000

0,23849

Subtotal:

1,47665

1,47665

P-23

G2225521

m3

Materials
0,120 [

5,47000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,65640

0,65640
2,37442
0,11872

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

13,09

Preu

15,94795

Rend.: 1,000

14,28

Parcial

h

Manobre

Preu

Parcial

Import

0,050 5[

22,20000

Subtotal:

1,11000
1,11000

1,11000

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,2258 5[

55,23000

Subtotal:

€

Import

Ma d'obra

12,47093
12,47093

12,47093

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01665

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

13,59758
0,67988

COST EXECUCIÓ MATERIAL
A0140000

h

Manobre

0,050 5[

22,20000

Subtotal:
h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,2053 5[

1,11000
55,23000

Subtotal:

1,11000

P-24

G2263211

m3

11,33872
11,33872

Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

11,33872

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01665

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

12,46537
0,62327

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,27746

1,11000

Maquinària
C1313330

€

Ma d'obra

2,49314

Rend.: 1,000

Unitats

10,65939

0,65640

A0140000

m3

Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

Unitats
Subtotal:

10,65939

15,18852
0,75943

3,008 5[

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t
Carro de perforació HC-350

10,65939

5,00 %

Camió per a transport de 24 t

h

55,23000

0,06693

h
h

4,46220

1,50 %

h

C13124B0

4,46220

DESPESES AUXILIARS
C1501A00

G2225321

Import

4,46220

Subtotal:

0,24137

C13124A0

Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant

Parcial

€

Maquinària

0,24137

C110D000

22,20000

Subtotal:

0,10328

Maquinària

kg

15,95

Ma d'obra

Ma d'obra

B0211000

34

13,08864

Rend.: 1,000

Unitats

2,97

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1502D00

h

Camió cisterna de 6 m3

0,007 5[

45,68000

0,31976

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,014 5[

73,12000

1,02368

C1331200

h

Motoanivelladora mitjana

0,007 5[

72,00000

0,50400

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,009 5[

98,70000

0,88830

Subtotal:

2,73574

2,73574
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

35

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

36

PARTIDES D'OBRA

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,050 [

1,77000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,08850
0,08850

0,08850
2,82424
0,14121

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

G2264212

m3

Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i essent necessària la dessecació

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-26

G2266211

7,82

Preu

Parcial

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,014 5[

73,12000

1,02368

C1331200

h

Motoanivelladora mitjana

0,007 5[

72,00000

0,50400

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,009 5[

98,70000

0,88830

Subtotal:

Import

1,200 [

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

4,19000

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,009 5[

98,70000

0,88830

h

Camió cisterna de 6 m3

0,007 5[

45,68000

0,31976

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,014 5[

73,12000

1,02368

C1331200

h

Motoanivelladora mitjana

0,007 5[

72,00000

0,50400

2,41598

m3

Terra seleccionada

1,200 [

10,32000

12,38400

B0111000

m3

Aigua

0,050 [

1,77000

0,08850

Subtotal:

5,02800

5,02800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,44398
0,37220

5,00 %

10,68

m3

€

Parcial

Import

12,47250
15,20824
0,76041

5,00 %

15,96865

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000

72,00000

0,50400

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,009 5[

98,70000

0,88830

C1502D00

h

Camió cisterna de 6 m3

0,007 5[

45,68000

0,31976

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,014 5[

73,12000

1,02368

Subtotal:

2,73574

7,10

Preu

Parcial

C1335080

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

0,050 5[

55,70000

2,78500

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,072 5[

55,23000

3,97656

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,73574

Materials

Import

6,76156

6,76156
6,76156
0,33808

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
B03D5000

m3

Terra adequada

1,200 [

6,12000

7,34400

B0111000

m3

Aigua

0,050 [

1,77000

0,08850

Subtotal:

7,43250

€

Maquinària

Maquinària
0,007 5[

12,47250

7,81618

Preu

Motoanivelladora mitjana

2,73574

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

h

€

Import

2,73574

B03D1000

5,02800

Rend.: 1,000

Unitats
C1331200

Parcial

C1502D00

G228LB0F
m3

Preu

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G2265211

15,97

Materials

2,41598

Subtotal:

P-25

Rend.: 1,000

Unitats

Materials
Terra tolerable

10,67665

Maquinària

Unitats

m3

Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

€

Maquinària

B03D6000

m3

2,96545

Rend.: 1,000

10,16824
0,50841

5,00 %

P-27

G22D3011

m2

7,43250

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

7,09964

Rend.: 0,500

Unitats

1,35

Preu

Parcial

Maquinària
C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,0065 5[

98,70000

1,28310

€

Import

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

37

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

1,28310

A012N000

1,28310

h

Oficial 1a d'obra pública

0,012 5[

26,58000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,28310
0,06416

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G22E0001

38

u

Excavació de cates en localització de serveis o
instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra,
realitzada amb mitjans mecànics.

Unitats

140,23

Preu

Parcial

0,60756

0,60756

Maquinària

1,34726

Rend.: 1,000

0,31896

CZ138401

h

Electrobomba submergible 600 m3/h a 10 mca

0,150 5[

29,41000

4,41150

CZ112000

h

Grup electrògen de 20 a 30 kVA

0,150 5[

3,81000

0,57150

Subtotal:

4,98300

4,98300

€

Import

Ma d'obra

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,01519

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

5,60575
0,28029

COST EXECUCIÓ MATERIAL
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

1,500 5[

26,58000

39,87000

A0140000

h

Manobre

1,500 5[

22,20000

33,30000

Subtotal:

G2616404

73,17000

m3

73,17000

Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous,
amb electrobomba submergible per a un cabal màxim
de 20 m3/h i alçària manomètrica total fins a 15 m

5,88604

Rend.: 1,000

3,27

€

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,580 5[

55,23000

Unitats

32,03340

Preu

Parcial

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,522 5[

5,95000

3,10590

CZ138401

h

Electrobomba submergible 600 m3/h a 10 mca

0,580 5[

29,41000

17,05780

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,012 5[

26,58000

0,31896

8,18148

A0140000

h

Manobre

0,013 5[

22,20000

0,28860

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,174 5[

47,02000

Subtotal:

Import

Ma d'obra

60,37858

Subtotal:

60,37858

0,60756

0,60756

Maquinària
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

133,54858
6,67743

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G2412069

m3

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15
km

CZ138401

h

Electrobomba submergible 600 m3/h a 10 mca

0,075 5[

29,41000

2,20575

CZ112000

h

Grup electrògen de 20 a 30 kVA

0,075 5[

3,81000

0,28575

140,22601

Rend.: 1,000

6,25

Subtotal:

€

2,49150

2,49150

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,01519

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

3,11425
0,15571

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Preu

Parcial

Maquinària
C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

0,140 5[

42,50000

Subtotal:

P-28

5,95000
5,95000

G261ESG1

h

Esgotament amb electrobomba submergible per a un
cabal màxim de 600 m3/h i alçària manomètrica total
fins a 10 m

5,95000

Rend.: 1,000

Unitats
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,26996

Import

5,95000
0,29750

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

38,22

Preu

m3

Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous,
amb electrobomba submergible per a un cabal màxim
de 10 m3/h i alçària manomètrica total fins a 15 m

6,24750

Rend.: 1,000

Unitats

5,89

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,013 5[

22,20000

0,28860

€

Import

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,013 5[

22,20000

0,28860

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,012 5[

26,58000

0,31896

Subtotal:
G2616204

Parcial

€

0,60756

0,60756

Maquinària
CZ138401

h

Electrobomba submergible 600 m3/h a 10 mca

1,077 5[

29,41000

31,67457

CZ112000

h

Grup electrògen de 20 a 30 kVA

1,077 5[

3,81000

4,10337

Subtotal:

35,77794

35,77794

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

39

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,01519

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

36,40069
1,82003

m3

Acabat de llit d'escullera amb grava de pedrera de
pedra calcària, col·locada entre 15 i 30 m de fondària

P-29

G2R350A7

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de menys de 10 km

38,22072

Rend.: 1,000

226,63

Unitats

40

Preu

Parcial

h

Submarinista

1,097 5[

121,14000

Subtotal:

Unitats

€

C1501900

h

Camió per a transport de 20 t

3,75

Preu

0,067 5[

53,26000

Subtotal:

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

132,89058
132,89058

Rend.: 1,000

Parcial

€

Import

Maquinària

Ma d'obra
A012S000

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G2H620F0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

3,56842
3,56842

3,56842
3,56842
0,17842

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

132,89058

3,74684

Maquinària
C4121110

h

Foraborda de 4 m d'eslora amb motor foraborda d'11
kW

0,343 5[

23,70000

8,12910

C4111100

h

Catamarà de 8 t de desplaçament, amb equip per a
execució d'emissaris submarins

0,343 5[

105,74000

36,26882

Subtotal:

P-30

44,39792

44,39792

Materials
B0331H00

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de 40 a 60 mm

2,040 [

17,27000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

G2R540J0

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de menys de 20 km

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

3,32226

5,00 %

215,84156
10,79208

7,14

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Camió per a transport de 12 t

Preu

0,160 5[

42,50000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

19,36000
19,36000

19,36000
19,36000
0,96800

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m3

€

Parcial

Import

Maquinària
h

19,36000

Subtotal:

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

20,32800

Rend.: 1,000

Unitats

C1501800

Parcial

€

226,63364

Rend.: 1,000

Unitats

20,33

Preu

1,000 5[

35,23080

G2R642A7
G2R3506A

Rend.: 1,000

Unitats
C1RA2900

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat

Maquinària

35,23080
35,23080

m3

6,80000
6,80000

5,00 %

6,80000

6,96

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1501900

h

Camió per a transport de 20 t

0,080 5[

53,26000

4,26080

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,024 5[

98,70000

2,36880

Subtotal:

6,80000
0,34000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,14000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,62960

5,00 %

6,62960
6,62960
0,33148
6,96108

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

41

PARTIDES D'OBRA

P-31

G2RA71H0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000

13,22

Maquinària
€

C13124C7

h

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Preu

1,450 [

Parcial

Import

8,68000

12,58600

12,58600

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20

0,200 [

63,83000

12,76600

B0441900

t

Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 1200 a 4000 kg de pes

1,630 [

15,54000

25,33020

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,58600
0,62930

5,00 %

13,21530

Rend.: 1,000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

33,37714

7,00

38,09620

97,75913
4,88796

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-34

G32B3101

kg

€

Armadura per a murs de contenció AP500 S en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

102,64709

Rend.: 1,000

Unitats

38,09620

1,66

Preu

Parcial

Preu

Parcial

1,000 [

6,67000

6,67000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

Import

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,010 5[

26,58000

0,26580

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,012 5[

23,60000

0,28320

Subtotal:

0,54900

0,54900

Materials

6,67000

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

0,0061 [

1,32000

0,00805

1,000 [

1,01237

1,01237

6,67000

Subtotal:

6,67000
0,33350

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,00350

1,02042

1,02042

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00824

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,57766
0,07888

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-33

G3121921

m3

Escullera amb bloc de pedra granítica de 1200 a
2000 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, en
qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

Rend.: 1,000

102,65

G32D2205

Unitats

Preu

Parcial

m2

Import

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
taulers d'encadellat de fusta de pi i suports amb
puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base
curvilínia encofrats a una cara, per a una alçària de
treball <= 5 m

Rend.: 1,000

Unitats
h

Manobre especialista

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 5[

22,95000

22,95000

0,1255 5[

26,58000

3,33579

Subtotal:

26,28579

1,65654

€

Ma d'obra
A0150000

€

Ma d'obra
Unitats

m3

33,37714

m3

Materials
B2RA7LP1

33,37714

B06NLA2C

12,58600

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

180,71000

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m3

0,1847 5[

Subtotal:

Subtotal:

G2RA7LP1

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40
t, amb pinça manipuladora de pedra

Materials
Unitats

P-32

42

PARTIDES D'OBRA

Materials
B2RA71H0

Pàg.:

53,18

Preu

Parcial

Ma d'obra

26,28579

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,910 5[

23,60000

21,47600

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,845 5[

26,58000

22,46010

€

Import

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

43

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:

43,93610

B0A31000

kg

Clau acer

0,1501 [

1,48000

0,22215

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019 [

266,65000

0,50664

B0DZA000

l

Desencofrant

0,040 [

2,72000

0,10880

B0D72110

m2

Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22
mm de gruix, per a 3 usos

1,050 [

3,76000

3,94800

B0D629A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,002 [

25,80000

0,05160

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,004 [

10,75000

0,04300

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,991 [

0,37000

0,73667

Subtotal:

43,93610

G3J1311A

m3

m2

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

50,65136
2,53257

62,09

A0121000

h

Oficial 1a

0,600 5[

26,58000

15,94800

h

Manobre

0,600 5[

22,20000

13,32000

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

h

Ajudant encofrador

1,040 5[

23,60000

24,54400

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

1,040 5[

26,58000

27,64320

Subtotal:

52,18720

Import

29,26800

0,7246 5[

55,23000

Subtotal:

€

B35A4125

u

Gabió1x4x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de pas de
malla

29,26800

40,01966
40,01966

0,2625 [

58,42000

15,33525

B0A12000

kg

B0DZP500

u

Filferro acer galvanitzat

0,700 [

2,08000

1,45600

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

2,000 [

0,56000

1,12000

B0342500

m3

Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

1,100 [

18,46000

20,30600

B0D81580

m2

Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos

2,000 [

1,35000

2,70000

Subtotal:

Import

Ma d'obra
A0133000

€

40,01966

Materials

53,18393

Parcial

Parcial

A0140000

C1313330

5,61686
1,09840

Preu

Preu

Subtotal:

2,50 %

Unitats

116,18

Maquinària

5,61686

Rend.: 1,000

Rend.: 1,000

Unitats

DESPESES AUXILIARS

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
taulers d'encadellat de fusta de pi i suports amb
puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base
curvilínia encofrats a una cara, per a una alçària de
treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist

Estructura de gabions de tela metalica de torsió, amb
peces d'4x1x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de pas de
malla, reblert amb pedra granítica d'aportació
col·locada amb mitjans mecànics

Ma d'obra

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G32D2215

44

PARTIDES D'OBRA

Materials

P-35

Pàg.:

52,18720

40,91725

40,91725

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,43902

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

110,64393
5,53220

COST EXECUCIÓ MATERIAL

116,17613

Materials
B0DZA000

l

Desencofrant

B0A31000

kg

Clau acer

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,991 [

0,37000

0,73667

B0D629A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,002 [

25,80000

0,05160

B0D72110

m2

Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22
mm de gruix, per a 3 usos

1,050 [

3,76000

3,94800

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019 [

266,65000

0,50664

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,050 [

2,72000

0,13600

0,1501 [

1,48000

0,22215

0,004 [

10,75000

Subtotal:

G3J1526C

Rend.: 1,000

Unitats

5,64406

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

1,30468

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

59,13594
2,95680

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 1x1x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 2,77 mm, i 75x 75 mm
de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més
de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb
mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior
acabada concertada

339,02

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

0,04300
5,64406

m3

A0121000

h

Oficial 1a

1,700 5[

26,58000

45,18600

A0140000

h

Manobre

1,700 5[

22,20000

37,74000

Subtotal:

82,92600

82,92600

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

1,700 5[
Subtotal:

62,09274
Materials

55,23000

93,89100
93,89100

93,89100

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

45

PARTIDES D'OBRA

B0342500
B35A5265

B0A12000

Pàg.:

m3
u

kg

Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

1,100 [

Gabió de 1x1x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 2,77 mm, i 75x 75 mm
de pas de malla

1,000 [

Filferro acer galvanitzat

0,700 [

18,46000
123,05000

20,30600

m3

Subtotal:
C13124C7

2,08000

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40
t, amb pinça manipuladora de pedra

0,1847 5[

1,50 %

1,24389

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

322,87289
16,14364

B0441900

t

Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 1200 a 4000 kg de pes

344,29

€

P-36

Preu

Parcial

1,630 [

15,54000

h

Oficial 1a

1,700 5[

26,58000

45,18600

A0140000

h

Manobre

1,700 5[

22,20000

37,74000

25,33020

Subtotal:

0,04984

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

62,07968
3,10398

G3Z112P1

m2

Import

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

65,18366

Rend.: 1,000

12,71

Preu

1,700 5[

82,92600
55,23000

Subtotal:

82,92600

93,89100

A0140000

h

Manobre

0,150 5[

22,20000

3,33000

A0121000

h

Oficial 1a

0,075 5[

26,58000

1,99350

93,89100

B06NLA2C

m3

Materials
m3

Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

1,100 [

18,46000

20,30600

B35A9265

u

Gabió de 3x1x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 2,77 mm, i 75x 75 mm
de pas de malla

0,3333 [

384,25000

128,07053

0,700 [

2,08000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

G3J21920

m3

Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a
4000 kg de pes, col·locats amb grua

1,24389

5,00 %

327,89342
16,39467
344,28809

Rend.: 1,000

65,18

Unitats
A0121000

h

Oficial 1a

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20

0,105 [

Preu

Parcial

0,125 5[

26,58000

3,32250

63,83000

€

Import

6,70215

6,70215

6,70215

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07985

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

12,10550
0,60528

G440P001

m

Pasarella d'acer llaminat A 52b galvanitzat en calent
per a pas de personal amb una amplada de 1,00 m i
pis de metal.lic de religues entrecruades amb p.p. de
formació d'esglaons, incloent-hi barana a dues
costats, suports cargols i accesoris.

12,71078

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

5,32350

COST EXECUCIÓ MATERIAL

149,83253

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,32350

Subtotal:

1,45600
149,83253

Import

Materials

93,89100

B0342500

Parcial

€

Ma d'obra

Subtotal:

Filferro acer galvanitzat

25,33020

1,50 %

Maquinària

kg

25,33020

DESPESES AUXILIARS

Unitats
A0121000

B0A12000

33,37714

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

33,37714
33,37714

Subtotal:

Ma d'obra

h

3,32250

Materials

339,01653

Rend.: 1,000

180,71000

Subtotal:
144,81200

DESPESES AUXILIARS

Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 3x1x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 2,77 mm, i 75x 75 mm
de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més
de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb
mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior
acabada concertada

h

1,45600
144,81200

3,32250

Maquinària

123,05000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

C1313330

46

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

G3J1926C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

560,00

5,00 %

€

533,33333
26,66667
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REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

47

PARTIDES D'OBRA

G45159G3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIb, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000

128,84

A0140000

h

h

Manobre

Manobre

Subtotal:

Preu

1,700 5[

Parcial

B065ED0C

Import

m3

22,20000

Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

1,020 [

37,74000

84,01740

84,01740

m3

2,50 %

0,94350

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

122,70090
6,13505

Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

128,83595

Rend.: 1,000

108,85

P-39

G45F19G3

m3

Manobre

Preu

0,320 5[

Camió amb bomba de formigonar

22,20000

Parcial

0,130 5[

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

168,37000

A0140000

h

m3

B065ED0C

m3

1,020 [

122,86

Preu
22,20000

Parcial

€

Import

32,19000
32,19000

73,04000

1,020 [

21,88810

74,50080

32,19000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

103,67050
5,18353
108,85403
122,86

m3

84,01740

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,80475

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

117,01215
5,85061

Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIb+H, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

122,86276

Rend.: 1,000

129,10

€

Unitats
A0140000

h

Manobre

1,450 5[

Import

22,20000

Subtotal:

Parcial

Import

32,19000
32,19000

32,19000

Materials
B065ED4C

€

Preu

Ma d'obra

m3

Formigó HA-30/P/20/IIb+H de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb+H

1,020 [

Subtotal:
Parcial

84,01740

74,50080
0,17760

Preu

84,01740

COST EXECUCIÓ MATERIAL

G45F1MG3

74,50080

Rend.: 1,000

82,37000

Subtotal:

2,50 %

Unitats
Ma d'obra

122,86276

Rend.: 1,000

1,450 5[

Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

7,10400

DESPESES AUXILIARS

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIb, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

117,01215
5,85061

Manobre

21,88810

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G45C19G3

5,00 %

7,10400

21,88810

Subtotal:

P-38

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

Import

7,10400

Subtotal:
m3

0,80475

Unitats

Materials
B065960B

2,50 %

Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIb, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

Maquinària
h

84,01740

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:

Subtotal:
C1701100

84,01740

Materials
Unitats

h

84,01740

Ma d'obra

Ma d'obra
A0140000

32,19000

84,01740

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G45C18H4

82,37000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

P-37

32,19000
32,19000

Subtotal:

37,74000
82,37000

1,020 [

37,74000

Materials
Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

22,20000

Materials

Subtotal:
m3

1,450 5[

€

Ma d'obra

B065ED0C

48

PARTIDES D'OBRA

Unitats
A0140000

Pàg.:

88,19000

89,95380

89,95380

89,95380

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

49

PARTIDES D'OBRA

G45R0001

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,80475

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

122,94855
6,14743

u

Rampa d'accés fixa de formigó per a facilitar sortida
del canal d'aus aquàtiques, amfibis o rèptils que
puguin quedar atrapats a l'interior.
Serà de formigó armat, de doble pendent, amb una
amplada no inferior a 50cm, de base rugosa i pendent
suau (màxim 30º). Totalment acabada.

3.416,00

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P-42

G4DC1D00

m2

3.253,33333
162,66667

5,00 %

1,67

Preu

Parcial

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,012 5[

26,58000

0,31896

h

Ajudant ferrallista

0,010 5[

23,60000

0,23600

Subtotal:
0,012 [

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

€

Import

0,55496

1,000 [

1,32000
1,01237

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,58545
0,07927

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi

Rend.: 1,000

33,77

Preu

Parcial

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,540 5[

26,58000

14,35320

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,540 5[

23,60000

12,74400

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151 [

10,75000

0,16233

kg

Clau acer

0,1007 [

1,48000

0,14904

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019 [

266,65000

0,50664

B0D71120

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,100 [

2,81000

3,09100

0,01584

B0DZA000

l

Desencofrant

0,040 [

2,72000

0,10880

1,01237

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,990 [

0,37000

0,36630

1,02821

4,38411

4,38411

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,67743

5,00 %

32,15874
1,60794

0,00832

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,59149
0,07957

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,67107
1,66

27,09720

1,02821

1,50 %

Rend.: 1,000

€

Import

27,09720

B0A31000

DESPESES AUXILIARS

Armadura per a estreps AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,66472

Materials

0,55496

COST EXECUCIÓ MATERIAL
kg

0,00824

Subtotal:
Subtotal:

G4BF3101

1,02821

1,50 %

Unitats

Materials
kg

1,01237

1,02821

Subtotal:

A0134000

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,01237

Ma d'obra

B0D625A0

D0B2A100

50

DESPESES AUXILIARS



Rend.: 1,000

Unitats

kg

1,000 [

Subtotal:

Ma d'obra

B0A14200

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL
kg

kg

€

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
G4BC3100

D0B2A100

129,09598

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-41

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-40

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

G4DC1D02

m2

€

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi per a deixar el formigó vist

33,76668

Rend.: 1,000

Unitats

41,26

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,012 5[

23,60000

0,28320

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,010 5[

26,58000

0,26580

Subtotal:

0,54900

Materials
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,012 [

1,32000

0,01584

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,630 5[

23,60000

14,86800

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,720 5[

26,58000

19,13760

Subtotal:
0,54900

34,00560

Materials
B0DZA000

l

Desencofrant

B0A31000

kg

Clau acer

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,060 [

2,72000

0,16320

0,1007 [

1,48000

0,14904

0,990 [

0,37000

0,36630

34,00560

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

51

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019 [

266,65000

0,50664

B0D81680

m2

Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151 [

10,75000

0,16233

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000

m3

B0D71120

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,100 [

2,81000

3,09100

B0A31000

kg

B0D629A0

cu

B0DZA000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,43851

1,0494 [

1,41000

1,47965

1,210 [

0,37000

0,44770

Llata de fusta de pi

0,0019 [

266,65000

0,50664

Clau acer

0,0494 [

1,48000

0,07311

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,002 [

25,80000

0,05160

l

Desencofrant

0,080 [

2,72000

0,21760

B0DZP600

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

1,000 [

0,64000

0,64000

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,004 [

10,75000

0,04300

4,43851

2,50 %

0,85014

5,00 %

39,29425
1,96471

COST EXECUCIÓ MATERIAL

41,25896

Subtotal:
G4DF2103

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafons i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep,
encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m

Rend.: 1,000

25,10

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,400 5[

23,60000

9,44000

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,400 5[

26,58000

10,63200

Subtotal:

G4DF2113

20,07200

m2

20,07200

Materials
B0D81680

m2

Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos

1,100 [

1,41000

1,55100

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,004 [

10,75000

0,04300

B0A31000

kg

Clau acer

0,0494 [

1,48000

0,07311

B0DZA000

l

Desencofrant

0,080 [

2,72000

0,21760

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019 [

266,65000

0,50664

B0DZP600

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

1,000 [

0,64000

0,64000

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,7997 [

0,37000

0,29589

Subtotal:

m2

34,32000
1,71600

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafons i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep,
encofrat a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar
el formigó vist,

Rend.: 1,000

Preu

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,500 5[

23,60000

11,80000

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,500 5[

26,58000

13,29000

36,04

B0DZP600

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

1,000 [

0,64000

0,64000

0,7997 [

0,37000

0,29589

Clau acer

0,0494 [

1,48000

0,07311

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019 [

266,65000

0,50664

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,004 [

10,75000

0,04300

B0D81680

m2

Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos

1,100 [

1,41000

1,55100

B0DZA000

l

Desencofrant

0,100 [

2,72000

0,27200

23,60000

14,16000

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,600 5[

26,58000

15,94800

Subtotal:

30,10800

€

Import

25,09000

Subtotal:

3,38164

3,38164

€

Import

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,62725

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

29,09889
1,45494

COST EXECUCIÓ MATERIAL
0,600 5[

25,09000

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

25,09609

Ajudant encofrador

Parcial

kg

23,90104
1,19505

h

30,55

m

5,00 %

A0133000

36,03600

B0A31000

Ma d'obra

Materials

5,00 %

B0D21030

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,32724
0,50180

Preu

0,75270

Subtotal:

2,50 %

Unitats

2,50 %

Materials

3,32724

Rend.: 1,000

DESPESES AUXILIARS

Unitats

DESPESES AUXILIARS

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafons i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep,
encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m

3,45930

Ma d'obra

COST EXECUCIÓ MATERIAL

G4DF2105

3,45930

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

P-43

52

30,10800

30,55383
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PARTIDES D'OBRA

P-44

G4DFE115

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
tauler de fusta de pi i puntals metàl·lics, per a mur
d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m, per
a deixar el formigó vist,

Rend.: 1,000

46,71

G7J1AA6A

€

m

Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de
200 mm d'amplària, col·locat a l'interior

Rend.: 1,000

Unitats
Unitats

Preu

Parcial

Import

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,800 5[

23,60000

18,88000

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,800 5[

26,58000

21,26400

63,74

Preu

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,100 5[

26,58000

2,65800

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,050 5[

23,60000

1,18000

Subtotal:
Subtotal:

40,14400

40,14400

B7J10A61
Filferro recuit de diàmetre 3 mm

0,200 [

1,20000

0,24000

3,83800

3,83800

m

Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm
d'amplària per a junt de dilatació interior

1,050 [

54,10000

56,80500

B0A31000

kg

Clau acer

0,1501 [

1,48000

0,22215

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,7996 [

0,37000

0,66585

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019 [

266,65000

0,50664

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05757

0,004 [

10,75000

0,04300

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

60,70057
3,03503

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0DZA000

l

Desencofrant

0,050 [

2,72000

0,13600

B0D71130

m2

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

1,0494 [

1,40000

1,46916

B0D629A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,002 [

25,80000

0,05160

Subtotal:

Subtotal:

G7B111E0

m2

P-46

3,33440
2,50 %

1,00360

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

44,48200
2,22410

Unitats

G7J1AUW0

m2

Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit (EPS),
de 20 mm de gruix

3,61

Preu

Parcial

63,73560

Rend.: 1,000

11,54

Unitats

Preu

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,110 5[

23,60000

2,59600

h

Oficial 1a encofrador

0,220 5[

26,58000

5,84760

h

Oficial 1a col·locador

0,040 5[

26,58000

1,06320

h

Ajudant col·locador

0,020 5[

23,60000

0,47200

Subtotal:

1,53520

Import

Subtotal:

8,44360

8,44360

Materials
€

B7C23200

m2

Import

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de
gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,45
m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

1,080 [

2,24000

Subtotal:
A0127000

Parcial

A0123000

Ma d'obra
A0137000

1,53520

Materials

2,41920

2,41920

2,41920

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,12665

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

10,98945
0,54947

COST EXECUCIÓ MATERIAL
B7B111E0

m2

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

1,100 [

1,71000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,53893

1,88100
G7J1U030

Subtotal:

€

Ma d'obra

46,70610

Rend.: 1,000

56,80500

3,33440

DESPESES AUXILIARS

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense
adherir

56,80500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-45

Import

Materials

Materials
kg

Parcial

€

Ma d'obra

Ma d'obra

B0A14300

54

1,88100

m

1,88100

1,50 %

0,02303

5,00 %

3,43923
0,17196
3,61119

Formació de junt de dilatació interior, en peces
formigonades 'in situ', amb junt de PVC de 15 cm
d'amplària i de 3,5 mm de gruix

Rend.: 1,000

Unitats

11,35

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,100 5[

26,58000

2,65800

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,050 5[

23,60000

1,18000

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

56

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

3,83800

3,83800

Materials
B7J1U030

Pàg.:

m

Junt de PVC de 15 cm d'amplària i de 3,5 mm de
gruix per a junt de dilatació interior

1,080 [

6,40000

6,91200

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02791

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

2,38451
0,11923

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

6,91200

2,50373

6,91200

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05757

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

10,80757
0,54038

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-48

G931201J

m3

Base de tot-u artificial col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM

Rend.: 1,000

Unitats

11,34795

25,75

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
G7J21JK2

m2

Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20
mm de gruix, col·locada amb adhesiu

Rend.: 1,000

12,54

A0140000

€

Oficial 1a col·locador

Preu

0,260 5[

26,58000

Subtotal:

Parcial

Import

6,91080
6,91080

B0911200

m2

kg

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de
gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,45
m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

1,080 [

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè

0,525 [

2,24000

4,78000

Subtotal:

G7J522R1

m

2,41920

0,10366

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

11,94316
0,59716
12,54032

2,50

Preu

0,005 5[

47,02000

0,23510

C13350E0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t

0,023 5[

82,30000

1,89290

C1331200

h

Motoanivelladora mitjana

0,017 5[

72,00000

1,22400

Subtotal:

Parcial

0,93240

3,35200

B0111000

m3

Aigua

0,050 [

1,77000

0,08850

B0372000

m3

Tot-u artificial

1,200 [

16,78000

20,13600

4,92870

1,50 %

Unitats

Camió cisterna de 8 m3

Subtotal:

4,92870

Rend.: 1,000

0,93240

h

2,50950

DESPESES AUXILIARS

Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de
fondària amb massilla asfàltica, aplicada amb pistola
manual

0,93240

3,35200

Materials

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-47

22,20000

C1502E00

6,91080

Materials
B7C23200

0,042 5[
Subtotal:

Unitats
h

Manobre

Maquinària

Ma d'obra
A0127000

h

20,22450

20,22450

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01399

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

24,52289
1,22614

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-49

G9GA5T37

m3

€

Paviment de formigó vibrat de formigó
HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat
des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori,
remolinat mecànic

Rend.: 1,000

Unitats

Import

25,74903

111,07

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,070 5[

26,58000

Subtotal:

1,86060
1,86060

1,86060

A0140000

h

Manobre

0,450 5[

22,20000

9,99000

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200 5[

26,58000

5,31600

Subtotal:

Materials
B7J500R0

kg

Massilla asfàltica d'aplicació en calent

0,200 [
Subtotal:

2,48000

0,49600
0,49600

15,30600

15,30600

Maquinària
0,49600

C2005000

h

Regle vibratori

0,133 5[

4,81000

0,63973

C2003000

h

Remolinador mecànic

0,050 5[

5,23000

0,26150

Subtotal:

0,90123

Materials
B064E26C

m3

Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275

1,050 [

85,09000

89,34450

0,90123
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

89,34450

m

Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 4 cm

89,34450

1,50 %

0,22959

5,00 %

105,78132
5,28907

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,43

GD5A1605

Manobre especialista

Preu

0,130 5[

22,95000

Subtotal:
h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

Parcial

26,03909
1,30195

m

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren

27,34104

Rend.: 1,000

30,87

Preu

Parcial

0,130 5[

9,18000

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,170 5[

26,58000

4,51860

A0140000

h

Manobre

0,290 5[

22,20000

6,43800

Subtotal:
2,98350

€

Import

10,95660

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,100 5[

5,95000

0,59500

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,068 5[

55,23000

3,75564

Subtotal:
1,19340

1,19340

1,50 %

0,04475

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

4,22165
0,21108

27,34

4,35064

4,35064

Materials
BD5A1E00

m

Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 160 mm
de diàmetre

1,050 [

4,68000

4,91400

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

0,479 [

18,81000

9,00999

Subtotal:

4,43274

Rend.: 1,000

10,95660

Maquinària

1,19340

DESPESES AUXILIARS

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren

5,00 %

2,98350

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats

Import

2,98350

Subtotal:

GD5A1205

0,16435

Ma d'obra

Maquinària
C170H000

1,50 %

€

Ma d'obra
h

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

111,07039

Rend.: 1,000

Unitats
A0150000

58

PARTIDES D'OBRA

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

G9GZ2524

Pàg.:

€

13,92399

13,92399

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16435

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

29,39558
1,46978

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra

P-50
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,170 5[

26,58000

4,51860

A0140000

h

Manobre

0,290 5[

22,20000

6,43800

Subtotal:

10,95660

GDB1U010

u

Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i
de 10 cm de gruix, lleugerament armada amb una
malla electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500
T, en una quantia d'1,017 kg d'acer per m2 , per a
pou de registre

10,95660

Maquinària

Rend.: 1,000

Unitats
C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,100 5[

5,95000

0,59500

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,059 5[

55,23000

3,25857

Subtotal:

3,85357

30,86536
20,32

Preu

3,85357

A0140000

h

Manobre

0,258 5[

22,20000

5,72760

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,258 5[

26,58000

6,85764

Subtotal:
BD5A1B00

m

Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 110 mm
de diàmetre

B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

0,447 [
Subtotal:

2,53000

2,65650

18,81000

8,40807
11,06457

Import

Ma d'obra

Materials
1,050 [

Parcial

€

12,58524

12,58524

Materials

11,06457

B0B341C2

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

0,800 [

0,98000

0,78400

B065910C

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,080 [

72,48000

5,79840

Subtotal:

6,58240

6,58240

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

59

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,18878

5,00 %

19,35642
0,96782

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GDD1C524

Pàg.:

60

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-51

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m

Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:6

junt encadellat
BDDZ51A0 u

Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

3,000 [

5,14000

15,42000

B064300C

m3

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

0,095 [

66,23000

6,29185

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,003 [

172,85863

0,51858

20,32424

Rend.: 1,000

340,63

Unitats

Preu

Parcial

€

Subtotal:

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

5,576 5[

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

5,576 5[

22,20000

123,78720

26,58000

148,21008

Subtotal:

271,99728

112,72043

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,29268

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

138,43871
6,92194

COST EXECUCIÓ MATERIAL

271,99728

112,72043

145,36065

Materials
B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0111000

m3

Aigua

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,018 [

112,08000

2,01744

0,007 [

1,77000

0,01239

143,9994 [

0,20000

28,79988

0,2106 [

83,10840

17,50263

P-53

GDD1U170

u

Brocal per a pou format per un con asimètric de
formigó prefabricat de dimensions 100X60X70 cm,
amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de
registre, inclús rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

146,14

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

48,33234

48,33234

1,50 %

4,07996

5,00 %

324,40958
16,22048

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0140000

h

Manobre

0,550 5[

22,20000

12,21000

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,550 5[

26,58000

14,61900

Subtotal:

26,82900

26,82900

Maquinària
C1503000

h

Camió grua

0,110 5[

49,28000

Subtotal:

340,63006

5,42080
5,42080

5,42080

Materials
P-52

GDD1U020

u

Cubeta base per a pou de registre formada per una
peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior
100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre
el qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

Rend.: 1,000

Unitats

145,36

Preu

Parcial

€

Import

BDDZ51A0 u

Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

2,000 [

5,14000

10,28000

BDD1U170 u

Con de formigó prefabricat de 100X60X70 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junta de goma

1,000 [

95,90000

95,90000

D070A4D1

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,002 [

172,85863

0,34572

m3

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,400 5[

22,20000

8,88000

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,400 5[

26,58000

10,63200

Subtotal:

19,51200

Subtotal:

19,51200

Maquinària
C1503000

h

Camió grua

0,120 5[

49,28000

Subtotal:

5,91360

Materials
BDD1U020 u

Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i
de 100 cm d'alçària pera a base pou circular, amb

1,000 [

90,49000

90,49000

5,91360

106,52572

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,40244

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

139,17796
6,95890

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,91360

106,52572

146,13685

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

61

PARTIDES D'OBRA

P-54

GDDZ51A4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

u

Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat
amb morter ciment 1:6

Rend.: 1,000

Unitats

20,26

Preu

Parcial

€

P-55

GDDZ6DD4

u

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000

205,49

Unitats
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,270 5[

26,58000

7,17660

A0140000

h

Manobre

0,270 5[

22,20000

5,99400

Subtotal:

Preu

13,17060

A0140000

h

Manobre

0,410 5[

22,20000

9,10200

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,369 5[

26,58000

9,80802

D0701641

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

1,000 [

5,14000

5,14000

0,0095 [

83,10840

0,78953

Subtotal:

18,91002

5,92953

BDDZ6DD0 u

Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000 [

175,30000

175,30000

B0710250

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

0,0357 [

33,90000

1,21023

t

5,92953

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19756

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

19,29769
0,96488

Subtotal:

20,26257

176,51023

Rend.: 1,000

18,16

1,50 %

0,28365

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

195,70390
9,78520

Preu

Parcial

m

Import

Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior,
de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,270 5[

22,20000

5,99400

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,270 5[

26,58000

7,17660

Subtotal:

13,17060

Rend.: 1,000

Unitats

Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

1,000 [

3,02000

3,02000

D0701821

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0095 [

95,64050

0,90858

m3

18,99

Preu

13,17060

A013M000

h

Ajudant muntador

0,290 5[

23,60000

6,84400

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,290 5[

27,47000

7,96630

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,92858

Import

Subtotal:

14,81030

14,81030

Materials
BFA1E340

m

Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020 [

2,99000

Subtotal:
Subtotal:

Parcial

€

Ma d'obra

Materials
BDDZ51D0 u

205,48910

€
GFA1E345

Unitats

176,51023

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter ciment 1:4

18,91002

Materials

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

Import

13,17060
Subtotal:

Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

Parcial

Ma d'obra

Materials
BDDZ51A0 u

€

Import

Ma d'obra

GDDZ51D8

62

3,92858

1,50 %

0,19756

5,00 %

17,29674
0,86484
18,16158

3,04980

3,04980

3,04980

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,22215

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

18,08225
0,90411

COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,98637
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

63

PARTIDES D'OBRA

P-56

GG21R91G

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m

Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment.
S'inlcou part proporcional d'unions, suportacions,
accessoris i d'altre material auxiliar necessari per a la
seva correcta instal·lació.

Rend.: 0,719

3,89

€

P-58

GG22RJ1K

m

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 5[

23,57000

1,63908

h

Oficial 1a electricista

0,035 5[

27,47000

1,33720

Import

Subtotal:

h

Ajudant electricista

0,020 5[

23,57000

0,47140

h

Oficial 1a electricista

0,033 5[

27,47000

0,90651

BG22RJ10

2,97628

1,020 [

0,67000

m

0,68340

Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,020 [

0,68340

0,68340

1,50 %

0,04464

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

3,70432
0,18522
3,88954

Rend.: 1,000

2,03000

2,94

2,07060

2,07060

2,07060

1,50 %

0,02067

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

3,46918
0,17346

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GG2C1441

m

Safata aïllant de PVC llisa, de 40x200 mm, amb 1
compartiment i amb coberta, muntada directament
sobre paraments verticals

3,64264

Rend.: 1,000

28,61

€

€
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra

Unitats

Preu

Parcial

Import

A013H000

h

Ajudant electricista

0,052 5[

23,57000

1,22564

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,127 5[

27,47000

3,48869

Subtotal:
A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 5[

23,57000

0,47140

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,033 5[

27,47000

0,90651

Subtotal:

1,37791

1,020 [

1,37000

Subtotal:

1,37791

BG2Z10F0

m

Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm
d'amplària

1,020 [

8,50000

8,67000

BG2C1040

m

Safata aïllant de PVC llisa, de 40x200 mm

1,020 [

13,52000

13,79040

Subtotal:

1,39740

1,39740

1,39740

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02067

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

2,79598
0,13980

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,71433

4,71433

Materials

Materials
Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,37791

DESPESES AUXILIARS

Ma d'obra

BG22RG10 m

Import

1,37791

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada

Parcial

A013H000

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

Preu

€

Materials

2,97628

Subtotal:

GG22RG1K

3,64

A012H000

Materials
Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix

Rend.: 1,000

Unitats

A012H000

m

Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada

Ma d'obra
Unitats

P-57

64

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

BG21R910

Pàg.:

2,93578

22,46040

22,46040

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07071

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

27,24544
1,36227

COST EXECUCIÓ MATERIAL

28,60772
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

65

PARTIDES D'OBRA

P-59

GGD10002

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

u

Cartutx soldadura aluminotèrmica de piqueta de
presa de terra amb el cable de la malla soterrada.

Rend.: 1,000

12,33

Subtotal:

€

Preu

Parcial

C1504R00

Import

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,316 5[

38,86000

Subtotal:

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,250 5[

23,57000

5,89250

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,020 5[

27,47000

0,54940

Subtotal:
BGD10002

u

Cartutx soldadura aluminotèrmica

BHM11F22 u

6,44190

2,000 [

2,60000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

Connexió de ponts equipotencials entre brides per a
posada a terra de canonades, safates i altres
elements conductors de la instal·lació.

5,20000
5,20000

0,09663

5,00 %

11,73853
0,58693

BHWM1000 u

Part proporcional d'accessoris per a columnes

1,000 [

40,05000

40,05000

B064500C

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

0,242 [

58,04000

14,04568

m3

12,32545
234,07

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

4,000 5[

23,57000

94,28000

h

Oficial 1a electricista

4,000 5[

27,47000

109,88000

Subtotal:

204,16000

GHN15FA6

u

0,32518

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

273,37926
13,66896

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
alumini fos, equipat amb 6 móduls LED estancs amb
grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120
LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable
de 129 W de potència total, flux lluminós 9650 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
vertical i acoblat a l' extrem del suport

Import

204,16000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

10,000 [

1,57000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

15,70000

GHM11F22

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 1,000

Unitats

3,06240

5,00 %

222,92240
11,14612
234,06852
287,05

Preu

Preu

Parcial

€

Import

A013H000

h

Ajudant electricista

0,350 5[

23,57000

8,24950

h

Oficial 1a electricista

0,350 5[

27,47000

9,61450

€

Subtotal:

17,86400

17,86400

Materials
BHN15FA6 u

Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb
cos d'alumini fos, equipat amb 6 móduls LED estancs
amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de
120 LED i un dispositiu d'alimentació i control no
regulable de 129 W de potència total, flux lluminós de
9650 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=
83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb accessori
per fixar vertical a l' extrem del suport

1,000 [ 1.306,20000

1.306,20000

Subtotal:

1.306,20000

1.306,20000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,26796

5,55000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1.324,33196
66,21660

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

Ma d'obra
22,20000

1.390,55

A012H000
15,70000

1,50 %

Rend.: 1,000

287,04822

Ma d'obra

15,70000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

239,09568

1,50 %

Unitats
m

239,09568

DESPESES AUXILIARS

Materials
BG319160

12,27976

185,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Ma d'obra
A012H000

185,00000

Subtotal:

P-62
Unitats

12,27976

1,000 [

5,20000

1,50 %

Rend.: 1,000

12,27976

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

6,44190

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GGDZ0004

21,67864

Materials

Materials

P-61

21,67864

Maquinària
Unitats

P-60

66

A0140000

h

Manobre

0,250 5[

A013H000

h

Ajudant electricista

0,316 5[

23,57000

7,44812

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,316 5[

27,47000

8,68052

Import

1.390,54856

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

67

PARTIDES D'OBRA

P-63

GI5TUU10

u

Pont grua elèctric de 5000 kg, llum entre eixos de
rodadura 8500 mm amb recorregut vertical del ganxo
de 8500 mm de disseny modular sense soldadures
amb motor, reductor i tambor fàcilment accessibles
que redueixen els temps de manteniment. Guia de
cable d'acer GGG-50, relació tambor/cable conforme
a la classe ISO:M-6/FEM:3 m amb variador de
velocitat en el carro de traslació, amb variador de
velocitat en la traslació del pont grúa, inclou
subministrement i col·locació sobre bigues carrileres,
instal·lació electrica, acabat amb desengreixant més
imprimació i color groc similar RAL-1028 i finals de
carrera en tots els moviments. Preparat per
intempèrie. Totalment instal·lat i provat.

Rend.: 1,000

22.500,00

€

u

Subministrament i instal·lació de polipast elèctric de
les següents característiques:
- Marca: VINCA o equivalent
- Model YL 500 o equivalent
- Capacitat de càrrega: 5000 kg
- Longitud de desplaçament del gantxo: 7,3 m
- Alçada lliure pòrtic: 3,82m
- Amplada lliure pòritc: 7,40m

P-65

GJSBE005

u

Mecanisme deflector per a instal.lar en canal de
navegació i reg per a retenció i desviament de flotants
al nou sobreeixidor de descàrrega, en acer S275JR
galvanitzat i xapa deflextora de tràmex galvanitzat,
amb doble cabrestant d'accionament elèctric,
totalment instal·lat i probat. Inclou quadre elèctric
d'accionament i control.

5,00 %

21.428,57143
1.071,42857


Preu

Parcial

€

Import

Rend.: 1,000

1,05

h

Manobre

48,000 5[

22,20000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

24,000 5[

27,47000

1.065,60000
659,28000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

24,000 5[

27,47000

659,28000

Subtotal:

2.384,16000

2,000 5[ 2.750,00000

5.500,00000

2.384,16000

Maquinària

€

CZ19CA01

ut

Cabrestant de 2 kw de potencia, equipat amb cable
d'inox de 10 mm de gruix.

C1503000

h

Camió grua

24,000 5[

49,28000

Subtotal:

1.182,72000
6.682,72000

6.682,72000

Partides d'obra

Totalment instal·lat i provat
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P447-DMDI kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

5.409,000 [

3,31970

17.956,25730

PB31-HAGU m2

Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30
mm, i separadors de perfils 30x2 mm, 30x30 mm de
quadrícula amb xapa de 2 mm de gruix, galvanitzada,
superfície màxima plafò 2,5 m2, ancorada amb
ancoratges mecànics i tacs de nylon i cargols d'acer.

28,800 [

102,22614

2.944,11283

BG44QU01 ut

Quadre elèctric per a dos cabrestants, completament
equipat.

1,000 [ 2.345,00000

2.345,00000

Subtotal:

2.345,00000

1,00000
0,05000

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Subministrament i instal·lació de comporta abatible
de canal, d'eix inferior tipus CBI model COUTEX o
similar.
Dimensions 8500 mm d'amplada, 2200mm d'alçada
amb estanqueitat a 3 bandes i accionament
olehidràulic.
El preu inclou el transport, ensamblatge a obra,
muntage mecànic, elèctric i hidràulic, amb quadre
elèctric.
Aquesta partida inclou tots els elements necessaris
per al seu funcionament.

33.927,86

A0140000

Inclòs pòrtic, subministre del material, accesoris i
mitjans auxiliars, segons Esp.Téc.

u

Rend.: 1,000

Unitats

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

GJSA0050

68

Ma d'obra

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-64

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

GJP00001

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

120.500,00

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-66
5,00 %

114.761,90476
5.738,09524


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

GN9D005

u

Subministrament i col·locació en solera de canal de
vàlvula depressora

COST EXECUCIÓ MATERIAL

32.312,25013
1.615,61251
33.927,86264

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2.345,00000

42,00

5,00 %

€
40,00000
2,00000


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

69

PARTIDES D'OBRA

P-67

GNCM0001

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Suministrament i instal·lació de comporta mural
lliscant model CMD de Coutex o similar, totalment
instal·lada i provada, fabricada en AISI 304Lde
1200x1200 mm accionada amb motor actuador
elèctric.
Aquesta partida inclou tots els elements necessaris
per a la seva correcta instal·lació.

Rend.: 1,000

20.500,00

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-69

GR110001

m2

19.523,80952
976,19048

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Suministrament i instal·lació de comporta tipus
enclusa tipus CE de COUTEX o similar, de 12.500m
d'amplada de canal i 4.300 mm d'alçada de taulell
accionada amb grup oleohidràulic. Inclou muntatge
mecànic, hidràulic i elèctric totalment instal·lada i
provada.

Desbrossada dels canyars d'Arundo donax existents
a l'àmbit del canal. Aquesta partida inclou la retirada i
la correcta gestió posterior dels residus vegetal, per
tal d'eliminar la capacitat de rebrot.



Rend.: 1,000

275.655,00

€

PA

262.528,57143
13.126,42857

5,00 %

Partida alçada d'abonament íntegre per al
subministrament i muntatge de tots els elements
necessaris per a l'acompliment de les mesures
resultants de l'avaluació de riscos laborals per a
l'execució de les obres.

Rend.: 1,000

323,59

Manobre



Preu

Parcial

2,000 5[

22,20000

Subtotal:

2.500,00

€

2.380,95238
119,04762

5,00 %



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GSZ1Z001

u

Unitat de jornal d´equip de submarinista ( encàrregat i
oficial) per a les feines d'impermeabilització de la
comporta tipus taintor existent. Aquestes feines
consisteixen en la incorporació d'elements, com
draps i premsa estopes, per aconseguir millorar la
impermeabilització de la comporta existent. Aquesta
partida incorpora tots els materials i elements
necessaris per a la seva correcta execució.

Import

44,40000
44,40000

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
P-70

Unitats
h

€

0,81905
0,04095

5,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES



Ma d'obra
A0140000

0,86

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Estintolament per a protecció de pas de serveis
existent. Format per daus de formigó armat, biga
metàl·lica i eslingues del servei.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

GSPAEX01

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

323,58813

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

GP101010

308,17917
15,40896

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GNCM0002

70

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-68

Pàg.:

44,40000

Rend.: 1,000

2.234,23

€

Maquinària
C1503000

h

Camió grua

2,000 5[

49,28000

Subtotal:

Unitats

98,56000
98,56000

98,56000

A012S000

Partides d'obra
E4435111

E4BC3000

kg

kg

E4DC1D00 m2
E45C18GA m3

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

32,850 [

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

12,500 [

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

2,000 [

Formigó per a lloses, HP-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

0,250 [

1,54999

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
h

Submarinista

16,000 5[

121,14000

Subtotal:

50,91717

1.938,24000
1.938,24000

1.938,24000

Maquinària
C4121110
1,59149

h

19,89363

Foraborda de 4 m d'eslora amb motor foraborda d'11
kW

8,000 5[

23,70000

Subtotal:
33,69381
108,08298

Subtotal:

67,38762

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

27,02075

165,21917

189,60000

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
165,21917

P-71

GXPAIM01

PA

Partida alçada a justificar a disposició de la direcció
de les obres per a imprevistos d'obra.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

189,60000
2.127,84000
106,39200
2.234,23200

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

189,60000

65.000,00

5,00 %

€

61.904,76190
3.095,23810


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

71

PARTIDES D'OBRA

GXPAMA01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a l'aplicació
de les mesures mediambientals necessàries

Rend.: 1,000

1.050,00

Subtotal:

€

1.000,00000
50,00000

5,00 %



B15Z1500

m

Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,250 [

0,56000

0,14000

B151K050

m2

Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus
perimetrals, per a seguretat i salut

1,200 [

3,49000

4,18800

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
PA

Partida alçada d'abonament íntegre per la
classificació a peu d'obra segons Real Decreto
105/2008, càrrega, transport i deposició controlada a
instal·lació autoritzada de gestió o reciclatge, de tots
els residus d'obra segons la llista europea de Residus
(ordre MAM/304/2002), catàleg europeu de residus
(CER) i catàleg de residus de Catalunya (CRC).
Inclou residus de construcció (excepte terres) i
d'enderrocs, residus especials, residus no especials i
residus inerts.

Rend.: 1,000

1.600,00

H15119D1
5,00 %

Partida alçada a justificar per al desviament de línia
de serveis aèria existent, segons les directrius
tècniques de la companyia distribuidora afectada.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m2

3.000,00

Partida alçada d'abonament íntegre per a la detecció i
desviament de serveis afectats en els àmbits
d'actuació de les obres

3.000,00

Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i
Salut de l'obra en base a l'estudi i el Pla de Seguretat
i Salut del projecte.

Rend.: 1,000

24,07

Preu

27.121,14

h

Manobre per a seguretat i salut

0,100 5[

22,20000

2,22000

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,100 5[

26,58000

2,65800

Subtotal:
m

Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,250 [

0,41000

0,10250

€

B151J000

m2

Lona ignífuga, per a seguretat i salut

1,200 [

14,91000

17,89200

Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,100 5[

22,20000

2,22000

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,100 5[

26,58000

2,65800

17,99450

17,99450

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,04878

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

22,92128
1,14606

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m


9,72

4,87800

24,06734

€
H1512212

Rend.: 1,000

€

Import

4,87800

B15Z2500

25.829,65714
1.291,48286

5,00 %

Parcial

h



COST EXECUCIÓ MATERIAL
Protecció amb vela de lona de polietilè per a
proteccions superficials contra caigudes, amb malla
de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de
diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

9,71752

A01H4000

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
m2

9,25478
0,46274

A01H2000

2.857,14286
142,85714

5,00 %

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

H15118D1

5,00 %

Protecció amb vela de lona ignífuga de proteccions
superficials contra caigudes, corda de subjecció, de
diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
PA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GXPASS01

0,04878

Materials



Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-74

1,00 %

Unitats

€

2.857,14286
142,85714

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
PA

4,32800

Ma d'obra

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GXPASA02

4,32800

DESPESES AUXILIARS



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
PA

Subtotal:

€

1.523,80952
76,19048

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GXPASA01

4,87800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-73

4,87800

Materials

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GXPARE01

72

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-72

Pàg.:

€

Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre
amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de
pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb
ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant
metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb
ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i
amb el desmuntatge inclòs

Import

Rend.: 1,000

Unitats

17,35

Preu

Parcial

Ma d'obra
A01H4000
A01H2000

h
h

Manobre per a seguretat i salut

0,250 5[

22,20000

5,55000

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,250 5[

26,58000

6,64500

€

Import

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

73

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

74

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

12,19500

12,19500

Materials
B1Z11215

Pàg.:

m2

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

6,000 [

0,20000

1,20000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10976

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

11,57326
0,57866

COST EXECUCIÓ MATERIAL

B1Z0B700

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

2,000 [

0,68000

1,36000

B15Z1500

m

Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,800 [

0,56000

0,44800

B151ABB7

u

Pescant metàl·lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de
80x40x1,5 mm de secció, per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,230 [

4,95000

1,13850

Subtotal:

H1513151

4,14650

m

Protecció col·lectiva vertical entre sostres amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, cordes de subjecció de 12 mm de
diàmetre, fixades als sostres superior i inferior cada
0,5 m amb ganxos embeguts en el formigó i amb el
desmuntatge inclòs

12,15192

Rend.: 1,000

6,60

€

4,14650

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18293

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

16,52443
0,82622

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,100 5[

22,20000

2,22000

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,100 5[

26,58000

2,65800

17,35065

Subtotal:

4,87800

4,87800

Materials
H1512213

m

Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre
amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de
pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb
ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant
metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb
ganxos embeguts en el formigó, en successiva
col·locació i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000

12,15

€

B1Z11215

m2

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

6,000 [

0,20000

1,20000

B1Z0B700

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,200 [

0,68000

0,13600

Subtotal:

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,150 5[

26,58000

3,98700

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,150 5[

22,20000

3,33000

Subtotal:

7,31700

m

Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,800 [

0,56000

0,44800

B1Z11215

m2

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

6,000 [

0,20000

1,20000

1,33600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07317

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

6,28717
0,31436

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,31700

H15141J1

m2

Materials
B15Z1500

1,33600

Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i
amb el desmuntatge inclòs

6,60153

Rend.: 1,000

Unitats

18,89

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

B151ABB7

u

Pescant metàl·lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de
80x40x1,5 mm de secció, per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,230 [

4,95000

1,13850

B1Z0B700

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

2,000 [

0,68000

1,36000

Subtotal:

4,14650

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,350 5[

22,20000

7,77000

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,350 5[

26,58000

9,30300

Subtotal:

17,07300

Materials
4,14650

B1Z11215

m2

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm

1,200 [

0,20000

0,24000

17,07300

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

75

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

B1Z0A0B0

cu

Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut

0,020 [

19,81000

0,39620

B0DZDZ40

m

Fleix, per a seguretat i salut

0,100 [

0,25000

0,02500

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m2

Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

0,66120

m2

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,200 [

0,20000

0,24000

0,25610

5,00 %

17,99030
0,89951

B1Z09F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

0,600 [

1,07000

0,64200

B0DZDZ40

m

Fleix, per a seguretat i salut

0,200 [

0,25000

0,05000

18,88981

5,88

Subtotal:

€

Preu

Parcial

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,100 5[

22,20000

2,22000

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,100 5[

26,58000

2,65800

Subtotal:

Import

P-75

K2135343

0,93200

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07317

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

5,88317
0,29416

m3

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,200 [

Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

2,700 [

0,20000

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a
mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

6,17733

Rend.: 1,000

Unitats

4,87800

197,48

Preu

4,87800

Parcial

0,24000

A0150000

h

Manobre especialista

3,000 5[

22,95000

68,85000

A0140000

h

Manobre

2,000 5[

22,20000

44,40000

A0125000

h

Oficial 1a soldador

1,200 5[

27,03000

32,43600

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,15000

0,40500
0,64500

0,64500

1,50 %

0,07317

5,00 %

5,59617
0,27981

COST EXECUCIÓ MATERIAL

145,68600

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

1,200 5[

7,22000

8,66400

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,110 5[

55,23000

6,07530

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

1,500 5[

16,98000

25,47000

Subtotal:

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

Import

145,68600

5,87598

40,20930

Rend.: 1,000

6,18

40,20930

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

2,18529

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

188,08059
9,40403

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

€

Maquinària

Subtotal:

H151A1K1

0,93200

Ma d'obra

Materials

m

4,87800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

m2

4,87800

B1Z11215
0,66120

1,50 %

Rend.: 1,000

Unitats

B15Z1200

76

Materials

COST EXECUCIÓ MATERIAL

B1Z11215

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

H15151A1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

197,48462

€
K21Z2760

m

Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de
fondària, amb disc de carborúndum

Rend.: 1,000

Unitats

8,46

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu

Parcial

A0150000

Import

h

Manobre especialista

0,300 5[

22,95000

Subtotal:

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,100 5[

22,20000

2,22000

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,100 5[

26,58000

2,65800

6,88500
6,88500

Maquinària
C200B000

h

Talladora amb disc de carborúndum

0,300 5[

3,56000

1,06800

6,88500
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

77

PARTIDES D'OBRA

1,06800

1,06800

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10328

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

8,05628
0,40281

COST EXECUCIÓ MATERIAL
KG380A07

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50
mm2, muntat en malla de connexió a terra

8,45909

Rend.: 1,000

15,53

P-77

P214X-HCP5

78

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300 5[

23,57000

7,07100

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 5[

27,47000

5,49400

Subtotal:

Rend.: 1,000

727,37

Unitats

Preu

Import

12,56500

BGY38000

u

Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000 [

0,15000

0,15000

BG380A00

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2

1,020 [

1,85000

1,88700

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A0F-000B

h

Oficial 1a

1,000 5[

25,36000

25,36000

A0E-000A

h

Manobre especialista

1,000 5[

18,21000

18,21000

0,18848

5,00 %

14,79048
0,73952

207,52

Parcial

A0F-000U

h

Oficial 1a picapedrer

1,000 5[

25,36000

25,36000

A0D-0007

h

Manobre

8,000 5[

21,17000

169,36000

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Equip de tall d'estructures de formigó en massa o
armat amb fil de diamant

1,000 5[

600,00000

600,00000

C20B-00HC h

Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

1,000 5[

8,22000

8,22000

Subtotal:

194,72000
1,50 %
5,00 %

608,22000

B0AN-07J4 u

Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella

5,000 [

7,08000

35,40000

B011-05ME m3

Aigua

3,000 [

1,63000

4,89000

Subtotal:

15,53000

€

43,57000

608,22000

40,29000
1,50 %

0,65355

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

692,73355
34,63668

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-78

P21Z1-52UX

m2

40,29000

DESPESES AUXILIARS

Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització
de superfícies de formigó en paraments verticals amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió
o contenidor

Import

Ma d'obra

DESPESES AUXILIARS

C200-H7D5 h

2,03700

1,50 %

Preu

43,57000

Materials

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

Import

Maquinària

12,56500

2,03700

Rend.: 1,000

Parcial

€

€

Materials

Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans
manuals, neteja, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb
serra amb fil de diamant i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

Subtotal:
Unitats

m3

m2

Ma d'obra

Ma d'obra

P214C-AKVJ

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-76

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

727,37023

Rend.: 1,000

Unitats

8,92

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A
194,72000
2,92080
197,64080
9,88204
207,52284

h

Manobre especialista

0,150 5[

18,21000

Subtotal:

2,73150
2,73150

2,73150

Maquinària
C111-0056

h

C138-00KQ h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,075 5[

15,65000

1,17375

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,050 5[

90,97000

4,54850

Subtotal:

5,72225

5,72225

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04097

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

8,49472
0,42474

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,91946
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

79

PARTIDES D'OBRA

P-79

P2218-566C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

Excavació de terreny, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000

Unitats

15,01

Preu

Parcial

€

P-82

P3J5-FIFT

m3

Import

h

Manobre

0,050 5[

21,17000

Subtotal:
C13C-00LT h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
bivalva batiló

0,2585 5[

1,05850

13,22228

13,22228

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01588

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

14,29666
0,71483

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 2 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM

4,13

Preu

Parcial

Manobre

A0D-0007

h

Manobre

0,600 5[

21,17000

12,70200

A0F-000B

h

Oficial 1a

0,600 5[

25,36000

15,21600

C13C-00LP h

0,120 5[

21,17000

Subtotal:

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,020 5[

67,72000

Subtotal:

P2243-53A8

m2

Repàs de talús en roca

0,700 [

1,92000

1,34400

0,525 [

35,48000

18,62700

B0DZ5-0F6 u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

2,000 [

0,52000

1,04000

B03B-05NR m3

Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

1,100 [

17,01000

18,71100

B0D80-0CN m2

Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos

2,000 [

1,24000

2,48000

€

Subtotal:

1,35440

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03811

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

3,93291
0,19665

Unitats

5,64
Parcial

€

P-83

P3L7-3CMT

m2

h

Manobre

0,250 5[

21,17000

1,50 %

0,41877

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

107,60206
5,38010

Protecció de talús amb malla metàl·lica, dues de triple
torsió, pas de malla de 80 mm i diàmetre 2,4 mm,
ancorada amb barres d'acer corrugades i subjectada
amb cables

Subtotal:

5,29250

Rend.: 1,000

Unitats

13,96

Preu

Parcial

€

Import

A0D-0007

h

Manobre

0,430 5[

21,17000

Subtotal:

9,10310
9,10310

9,10310

Materials
5,29250

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07939

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

5,37189
0,26859

COST EXECUCIÓ MATERIAL

112,98216

Ma d'obra

Import

5,29250

42,20200

DESPESES AUXILIARS

Ma d'obra
A0D-0007

37,06329

42,20200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,12955

Preu

37,06329

Gabió1x2x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de pas de
malla

2,54040

1,35440

27,91800

37,06329

Filferro acer galvanitzat

u

1,35440

Rend.: 1,000

51,15000

B354-08V5

2,54040

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-81

0,7246 5[

B0AM-078K kg

Maquinària
C131-005G h

27,91800

Subtotal:

Import

2,54040

Import

Materials

Ma d'obra
h

Parcial

Maquinària

15,01149

Rend.: 1,000

Unitats
A0D-0007

Preu

€

Ma d'obra

13,22228

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

112,98

Subtotal:
Subtotal:

P2242-53C8

Rend.: 1,000

Unitats

1,05850
51,15000

Estructura de gabions de tela metalica de torsió, amb
peces d'2x1x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de pas de
malla, reblert amb pedra granítica d'aportació
col·locada amb mitjans mecànics

1,05850

Maquinària

P-80

80

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0D-0007

Pàg.:

5,64048

B3L4-08H8 m

Cable d'acer per a subjecció de malles protectores

0,130 [

2,37000

0,30810

B0B7-106Q kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,340 [

0,63000

0,84420

B0AI-07C7

Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de
80 mm de pas de malla i de D 2,4 mm

2,000 [

1,36000

2,72000

m2

Subtotal:

3,87230

3,87230
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

81

PARTIDES D'OBRA

P447-DMDI

Pàg.:

82

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

3,50 %

0,31861

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

13,29401
0,66470

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-84

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

C20G-00DT h

3,49

0,220 5[

3,37000

Subtotal:

0,93890

B091-06VL

kg

B0B7-106Q kg

€

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,200 [

15,52000

3,10400

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

2,160 [

0,63000

1,36080

Subtotal:

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A01-FEP1

h

Ajudant soldador

0,040 5[

18,50000

0,74000

A0F-000Y

h

Oficial 1a soldador

0,040 5[

21,00000

0,84000

Subtotal:

0,74140
0,93890

Materials

13,95871

Rend.: 1,000

Màquina taladradora

4,46480

4,46480

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10764

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

12,68754
0,63438

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,58000

1,58000

P-86

P4DM-3HND

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a caixetins
d'ancoratge, amb llata de fusta de pi

13,32192

Rend.: 1,000

52,24

€

Maquinària
CZ15-00E4 h

Grup electrògen de 20 a 30 kVA

0,040 5[

8,54000

0,34160

C206-00DW h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,040 5[

3,11000

0,12440

Subtotal:

Unitats

0,46600

0,46600

Materials
B44Z-0M1O kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000 [

1,25000

Subtotal:

P4B0-608Y

u

A01-FEOZ

h

Ajudant encofrador

1,050 5[

18,43000

19,35150

h

Oficial 1a encofrador

1,050 5[

20,65000

21,68250
41,03400

41,03400

Materials

1,25000

B0AK-07AS kg

Clau acer

0,1995 [

1,36000

0,27132

B0D31-07P4 m3

Llata de fusta de pi

0,0297 [

245,76000

7,29907

B0DZ1-0ZLZ l

Desencofrant

0,050 [

2,51000

0,12550

1,25000

Subtotal:

7,69589

7,69589

1,50 %

0,02370

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

1,02585

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

3,31970
0,16599

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

49,75574
2,48779

3,48569

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

13,32

€

P4E0-DAVK

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

Rend.: 1,000

Unitats
Unitats

Preu

Parcial

Import

A0F-000T
A0F-000B

h

Oficial 1a

0,125 5[

25,36000

3,17000

A0E-000A

h

Manobre especialista

0,220 5[

18,21000

4,00620

Subtotal:

7,17620

Maquinària
0,125 5[

1,58000

0,19750

52,24353
1,14

Preu

Parcial

h

Oficial 1a paleta

0,010 5[

20,65000

Import

Subtotal:

0,20650
0,20650

Materials
7,17620

€

Ma d'obra

Ma d'obra

Equip d'injecció manual de resines

Import

DESPESES AUXILIARS

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat

C208-00H9 h

Parcial

A0F-000F

Subtotal:

1,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-85

Preu

Ma d'obra

B0AM-078F kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,005 [

1,22000

0,00610

B0B6-107E kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000 [

0,87129

0,87129

0,20650
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

83

PARTIDES D'OBRA

Pàg.:

84

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

0,87739

0,87739

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00310

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,08699
0,05435

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P4E2-DWXX

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, col·locat manualment

P4E2-DWXX m3

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, col·locat manualment

0,020 [

126,20245

2,52405

P4E5-DJM2 m2

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

1,000 [

35,06969

35,06969

1,14134

Rend.: 1,000

132,51

€

Subtotal:
Unitats

Preu

Parcial

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Ma d'obra
A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,400 5[

20,65000

8,26000

A0D-0007

h

Manobre

1,600 5[

21,17000

33,87200

Subtotal:
Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,050 [

42,13200
79,46521

Subtotal:

42,13200

P4E5-DJM2

m2

83,43847

83,43847

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

83,43847

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,63198

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

126,20245
6,31012

COST EXECUCIÓ MATERIAL

38,73508
38,73508
1,93675

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
B06D-0L9K m3

38,73508

40,67183

Rend.: 1,000

36,82

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,540 5[

20,65000

11,15100

A0D-0007

h

Manobre

0,270 5[

21,17000

5,71590

132,51257

Subtotal:

16,86690

16,86690

Materials
P4E4-5NRW

m2

Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, de color, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats
amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb
acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

Rend.: 1,000

40,67

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, de color, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3

13,4375 [

1,16000

15,58750

B07F-0LSZ m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0168 [

125,55261

2,10928

Preu

Parcial

1,050 [

1,08699

1,14134

Import

17,69678

17,69678

DESPESES AUXILIARS

3,00 %

0,50601

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

35,06969
1,75348

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

B0E2-0EIM u

Subtotal:

Partides d'obra
P4E0-DAVK kg

€

36,82317

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

85

PARTIDES D'OBRA

P-87

P4E5-DL3C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

m2

Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix,
de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, amb relleu especial,
de color especial, amb components hidrofugants,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment CEM III, de dosificació 1:3 (15
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

Rend.: 1,000

80,71

€

P-89

P534-4SC0

m2

Coberta de plaques conformades amb perfil nervat de
planxa d'acer galvanitzada amb 3 nervis separats
entre 245 i 255 mm i una alçària entre 100 i 110 mm
d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 292 i 294
cm4 i una massa superficial entre 15,5 i 16,5 kg/m2,
acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782,
ancorades sobre corretges d'11 a 15 cm d'alçària

Rend.: 1,000

28,94

Unitats
Unitats

Preu

Parcial

Import

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,520 5[

20,65000

10,73800

A0D-0007

h

Manobre

0,260 5[

21,17000

5,50420

Preu

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

0,280 5[

21,34000

5,97520

A0D-0007

h

Manobre

0,140 5[

21,17000

2,96380

Subtotal:
Subtotal:

16,24220

16,24220

B07G-0MQN m3

Bloc foradat de morter de ciment, amb relleu especial,
de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants,
de cara vista, de color especial, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

13,4375 [

4,35000

58,45313

Morter de ciment amb ciment amb escòries de forn alt
CEM III i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i
450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

0,0168 [

100,51600

1,68867

8,93900

B0CH4-20Q m2

Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 3
nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària entre
100 i 110 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 292 i 294 cm4 i una massa superficial entre
15,5 i 16,5 kg/m2, acabat llis, segons la norma
UNE-EN 14782

1,050 [

16,46000

17,28300

B533-130G u

Ganxo d'acer galvanitzat i junts de ferro i plom, per a
cobertes de plaques conformades amb corretges
d'alçària 11 a 15 cm

2,000 [

0,56000

1,12000

Subtotal:
Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

60,14180

60,14180

3,00 %

0,48727

5,00 %

76,87127
3,84356

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P4Z5-HAM1

dm3

Reblert de recolzaments estructurals, amb morter
sense retracció de ciment i sorra

Rend.: 1,000

Unitats

1,60

Preu

Parcial

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,005 5[

20,65000

0,10325

A0D-0007

h

Manobre

0,005 5[

21,17000

0,10585

Subtotal:

0,22348

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

27,56548
1,37827

COST EXECUCIÓ MATERIAL
PAD0-H8WK

u

Porta de planxa perforada d'acer d'una fulla batent
amb bastiment en perfil laminat d'acer per a un buit
d'obra de 210x90 cm, amb pany i passadors,
col·locada

€

28,94375

Rend.: 1,000

205,14

0,20910

2,020 [

0,65000

Subtotal:

A0F-000P
0,20910

h

Parcial

Import

1,31300

1,50 %

0,00314

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,52524
0,07626
1,60150

Oficial 1a manyà

0,250 5[

20,98000

Subtotal:

5,24500
5,24500

5,24500

Materials
BAD0-H5IC u

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Preu

Ma d'obra

1,31300
1,31300

€

Import

Materials
Morter expansiu

18,40300

2,50 %

Unitats

kg

18,40300

DESPESES AUXILIARS

Ma d'obra

B077-12V5

8,93900

80,71483
P-90

P-88

Import

Materials

Materials
u

Parcial

€

Ma d'obra

Ma d'obra

B0E2-0EIX

86

Porta de planxa perforada d'acer d'un full batent i
bastiment en perfil laminat d'acer per a un buit d´obra
de 210x90 cm, amb pany i passadors

1,000 [

190,00000

Subtotal:

190,00000

190,00000

190,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,13113

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

195,37613
9,76881

COST EXECUCIÓ MATERIAL

205,14493
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

87

PARTIDES D'OBRA

P-91

PAFA-7RC8

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

88

PARTIDES D'OBRA

u

Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
90x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210

Rend.: 1,000

100,69

€

P-93

PAN5-7Z6C

u

Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 90x215 cm

Rend.: 1,000

24,73

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BAN6-1WGT m
Unitats

Preu

Parcial

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

5,200 [

Import

Subtotal:

Ma d'obra
A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

0,400 5[

21,34000

8,53600

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

0,100 5[

18,43000

1,84300

Subtotal:

4,53000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

10,37900

10,37900

23,55600
23,55600

23,55600
23,55600
1,17780

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

24,73380

Materials
BAF6-1V37 m2

Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, per a col·locar
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5
a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

0,810 [

100,70000

81,56700

PB12-DIY2

m

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 15 cm, de 100 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella

Rend.: 1,000

174,97

Unitats

B7JE-0GTM dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,070 [

15,18000

1,06260

B7JE-0GTI

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,220 [

11,96000

2,63120

dm3

P-94

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A0D-0007

85,26080

85,26080

2,50 %

0,25948

5,00 %

95,89928
4,79496

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h
h

Oficial 1a

0,300 5[

25,36000

7,60800

Manobre

0,650 5[

21,17000

13,76050

PAN5-7YXF

u

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb accessoris
per a persiana, per a un buit d'obra aproximat de
90x90 cm

Subtotal:
B0AP-07IX

u

BB10-0XN4 m

100,69424

Rend.: 1,000

Unitats

19,12

Preu

Parcial

Import

21,36850

21,36850

Materials
Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000 [

0,99000

1,98000

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 15 cm, de 100 cm d'alçària

1,000 [

142,76000

142,76000

Subtotal:
P-92

Parcial

Ma d'obra
A0F-000B

Subtotal:

Preu

€

€

144,74000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,53421

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

166,64271
8,33214

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

144,74000

174,97485

Materials
BAN6-1WG m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

3,600 [

3,54000

12,74400

BAN0-1WGZ u

Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de
tub d'acer, per a persiana de finestra

1,000 [

5,47000

5,47000

Subtotal:

18,21400

P-95

PB31-HAGU

m2

Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30
mm, i separadors de perfils 30x2 mm, 30x30 mm de
quadrícula amb xapa de 2 mm de gruix, galvanitzada,
superfície màxima plafò 2,5 m2, ancorada amb
ancoratges mecànics i tacs de nylon i cargols d'acer.

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,00 %

€

18,21400
Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

107,34

18,21400
0,91070
19,12470

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0D-0007

h

Manobre

0,300 5[

21,17000

6,35100

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,500 5[

20,65000

10,32500

Subtotal:

16,67600

16,67600
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

89

PARTIDES D'OBRA

Pàg.:

90

ALTRES

Materials
BB33-H5I8

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m2

Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30
mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer
laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb
xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície
màxima plafó 2,5 m2

1,000 [

85,30000

Subtotal:

85,30000

85,30000

85,30000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25014

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

102,22614
5,11131

COST EXECUCIÓ MATERIAL

107,33745

B03L-05MQ

U

Sorra de [null] [null] de [null] de [null] per a [null]

BG44QU01

ut

Quadre elèctric per a dos cabrestants, completament equipat.

15,91000

€

2.345,00000

€
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MEMÒRIA

les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
2.

PROMOTOR

Identificació de les obres
Promotor:
NIF
Adreça
Població

Es redacta l'Estudi de Seguretat i Salut del “L’Estudi d’impacte ambiental i projecte constructiu
d’optimització de l'ús de l'aigua al canal de la dreta de l'Ebre. revestiment i condicionament de

:
:
:

Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
Q-0801031-F
Carrer de Provença 204 - 208
Barcelona, 08029

l'Avantcanal. T.M. Xerta”.

3.

AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Objecte
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte
objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i

Redactor E.S.S.
Titulació/ns
Col·legiat núm.
Despatx professional
Població

:
:
:
:
:

Roberto Vicente Martín
Enginyer civil
10.225
INCLAM S.A
08007 Barcelona

del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al
respecte per part del/s Contractista/es.
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol
de l’obra pública en el seu article 18.3.h).

4. DADES DEL PROJECTE
Autor/s del projecte
Autor del projecte
Titulació/ns
Col·legiat núm.
Despatx professional
Població

:
:
:
:
:

Roberto Vicente Martín
Enginyer Civil
10.225
INCLAM S.A
08007 Barcelona

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva
aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte
Coordinador de S & S
designat pel
promotor
:
Titulació/ns
:
Col·legiat núm.
:
Despatx professional :
Població
:

Roberto Vicente Martín

Enginyer civil
10.225
INCLAM S.A
08007 Barcelona

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà
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Tipologia de l'obra
El projecte objecte d’ estudi contempla les actuacions necessàries per tal d’aconseguir l’optimització
de l’aigua del canal. Aquesta optimització s’aconsegueix a través de:


Modernització de la xarxa de reg, adaptant-la a les necessitats actuals i refermar la concessió.



Disminució de pèrdues d'aigua per filtració i evitar taponaments de les comportes d'origen del

Comunicacions
C-12
RENFE (Línia Tarragona-Valencia)

Carretera
Ferrocarril
Línia Metro
Autobús
Altres

canal amb els flotants.

Riu Ebre (Tram navegable)

Pressupost d'execució material del projecte



Millora de l’eficiència de distribució del sistema de gestió i distribució de l’aigua del canal.



Disposar d'un camí de servei per poder garantir i distribuir `òptimament el cabal concessionat

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la

i executar les obres de nova construcció i posterior manteniment, que precisa la neteja, entre

Seguretat i Salut, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 2.326.275,80 € (dos milions tres-

d'altres, d'algues amb tractors amb brac Herder que la Comunitat té adaptats.

cents vint-i-sis mil dos-cents setanta-cinc euros amb vuitanta cèntims).

Aquestes actuacions consisteixen en:

El Pressupost d’Execució Material (PEM) destinat a la seguretat i salut, estimat de referència per
aquest projecte, és de 27.121,14 € (vint-i-set mil cent vint-i-un euros amb catorze cèntims).



Revestiment del canal, mitjançant la construcció d’una nova secció rectangular de formigó

Termini d'execució

armat de 200m de longitud.


Instalꞏlació d'una nova comporta motoritzada que permetrà el tancament total de l'avantcanal
i deixarà passar els vaixells, ja que l'avantcanal és navegable. Aquesta comporta es situarà
uns metres aigües avall de l’existent



El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 temporades o campanyes
interrompudes, amb un total de 10 mesos d’execució estimat total.

Construcció d’un nou camí de servei del canal, que donarà continuïtat al camí de servei

Mà d'obra prevista

existent, en tot el nou tram revestit


Construcció d’un nou sobreeixidor, de dos vans, amb comporta abatible i una biga deflectora

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 20 persones.

motoritzada, situat uns metres aigües amunt de l’existent., en una nova inclinació i situació,

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

que millorarà la tendència de flotants cap al sobreeixidor.


Sistemes d’alimentació elèctrica, d’automatisme i de telecontrol dels equips hidràulics



Cap de colla



Oficial 1a



Oficial 1a paleta



Oficial 1a encofrador

El conjunt de les obres està situat a la marge dreta del riu Ebre , al T.M de Xerta, comarca del Baix



Oficial 1a ferrallista

Ebre.



Oficial 1a fuster



Oficial 1a electricista



Oficial 1a muntador

instalꞏlats.

Situació
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Oficial 1a d´obra pública



PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A VÀLVULES



Oficial 1a llenyataire



SEGELLANTS



Ajudant encofrador



SORRES



Ajudant ferrallista



TAULERS



Ajudant fuster



TAULONS



Ajudant electricista



TERRES



Ajudant muntador



TOT-Ú



Ajudant



TUBS DE PVC



Manobre



VÀLVULES DE COMPORTA MURAL



Manobre especialista



VÀLVULES COMPORTA TIPU ENCLUSA



Peó



VÀLVULA COMPORTA ABATIBLE MOTORITZADA



Peó jardiner



EQUIPS ELÈCTRICS



EQUIPS TELECONTROL

Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra
Maquinària prevista per a executar l'obra



ACER EN BARRES CORRUGADES



ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES



Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg



CLAUS



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



ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES



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



FILFERROS



Equip complet de maquinària de perforació en desmunt



FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA



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



FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR



Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent



LLATES



Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent



LLIGANTS HIDROCARBONATS



Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent



MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS



Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent



MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS



Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent



MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT



Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)



MORTERS SENSE ADDITIUS



Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)



NEUTRES



Equips per esgotament d’aigua



PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ



Motoanivelladora de 150 hp
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Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t



Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t



Picó vibrant dúplex de 1300 kg



Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària



Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)



Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)



Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)



Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)



Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)



Camió cisterna de 6000 l



Camió cisterna de 10000 l

Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada



Camió grua de 5 t

faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de



Grua autopropulsada de 12 t



Grua autopropulsada de 40 t



Vibrador intern de formigó



Camió amb bomba de formigonar

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts



Formigonera de 165 l

de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en



Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient



Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t

per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.



Corró vibratori autopropulsat pneumàtic



Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica



Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic



Màquina per a doblegar rodó d'acer



Cisalla elèctrica



Tractor amb equip per a tractament del subsòl



Grup electrogen de 45/60 kVA, amb consums inclosos



Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

o

Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.



Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

o

La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.

o

Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).

o

Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de

5. CONTROL DE LA SEGURETAT A L’OBRA I FORMACIÓ DEL PERSONAL
Abans de l’inici els treballs, s’informarà als treballadors dels riscos específics de l’obra i es disposaran
els recursos preventius específics al lloc de treball, a l’abast del personal. Les despeses derivades
d’aquesta formació formaran part de les competències del contractista.
A més, es realitzarà, a càrrec del contractista, un reconeixement mèdic dels treballadors.

6. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
Instal·lació elèctrica provisional d'obra

protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la
instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de
l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:


Connexió de servei

vehicles.
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Quadre General
o

:

30 mA.



1 Magnetotèrmic 3P

:

20 mA.



4 Magnetotèrmics 2P

:

16 A.

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva



1 Connexió de corrent 3P + T

:

25 A.



1 Connexió de corrent 2P + T

:

16 A.



2 Connexió de corrent 2P



1 Transformador de seguretat



1 Connexió de corrent 2P

Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).

o

1 Diferencial de 30 A

Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat

sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.
o



Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents.
Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors,
inclòs el neutre).



:
:

16 A.

(220 v./ 24 v.).
:

16 A.

Connexions de corrent

o
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit

o

després de realitzats els fonaments.



de doble aïllament.

o

Estarà protegida de la intempèrie.

o

S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.

o

És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.

o

Es faran servir els següents colors:

o

Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

Conductors
o
o
o

o

Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva
impressió sobre el mateix aïllament.



Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips





Connexió de 24 v



Connexió de 220 v

:

Blau.



Connexió de 380 v

:

Vermell

:

Violeta.

No s’empraran connexions tipus “lladre“.

Maquinària elèctrica

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de
les zones de pas de vehicles i / o persones.

o

Disposarà de connexió a terra.

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes

o

Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.

de connexió, retorciments i embetats.

o

Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells
d’elevació fixos.

Quadres secundaris
o

o

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de



L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.

Enllumenat provisional

doble aïllament.
o

Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.

o

El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

o

Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més

o

Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.

convencional dels equips secundaris per planta és el següent:

o

Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a



1 Magnetotèrmic general de 4P

Annex 12. Estudi de Seguretat i Salut. Memòria
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o



Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la

les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols),

inaccessibilitat a les persones.

neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.

Enllumenat portàtil
o
o

La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents
o

La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.

del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o

Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i

explosions.

suport de sustentació.

o

Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en

Instal·lació d'aigua provisional d'obra

locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia

Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del

subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de
col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per
l'interior de l’obra.
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de

Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.
o

dipositar els residus inflamables, retalls, etc.
o

Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de
soldadura oxiacetilènica.

distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament

S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de

o

L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò

dialèctric en les zones necessàries.

referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de
gasos inflamables.

Instal·lació de sanejament
o
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec

Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.

o

Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.

o

del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball

Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis

han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc

o

Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació,

d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on

fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les

al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran

conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra
o sorra.
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o
o

La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta

en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin

a seguir en aquests treballs.

la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’està transvasant.

o

Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se
així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en
sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes
que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.

o

En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil,

7. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i
ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.

transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres
en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i

estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així

detallen tot seguit:

com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la.

Serveis higiènics

En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que
proporcionin aigua abundant.




Com a mínim un per a cada 10 persones.

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
o

Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m
del sòl.

o

Lavabos



Cabines d’evacuació
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim,
per a cada 25 persones

Vestuaris

En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

excedirà de 25 m.
o

En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de

Menjador

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no
excedirà de 15 m.
o

Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a l’obra.

major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre
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Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica

aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes

rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10

elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent,

comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces,
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Local de descans
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil,
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és

custodiada per l’encarregat.

recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més
pròxim possible al menjador i serveis.

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:
En les obres a realitzar en aquest projecte aquest punt no és d’aplicació.
o

desinfectants i antisèptics autoritzats,

o

gases estèrils,

o

cotó hidròfil,

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes,

o

benes,

s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers

o

esparadrap,

auxilis disposaran, com a mínim, de:

o

apòsits adhesius,

o

estisores,

o

pinces,

o

guants d’un sol ús.

Local d'assistència a accidentats

o

una farmaciola,

o

una llitera,

o

una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels
llocs de treball.
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material
utilitzat o caducat.
En les obres a realitzar en aquest projecte aquest punt no és d’aplicació.

8. ÀREES AUXILIARS

forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons
dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.

Centrals i plantes

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als

d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra.

seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol,

mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m.
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L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació,

materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m

restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir

(comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips

de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o

que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i

plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.

disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre
zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux.

horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà

La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5

de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles.

lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació.

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal

previsió de bolcades.

adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota
persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de

màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl

la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana

o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.

perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant
argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

horitzontals seran condemnats.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

o importador.
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les

Tallers
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.

instruccions del fabricant o importador.
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en
la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats
els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2
2

m de superfície i 10 m3 de volum per treballador.

d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació
total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada,
amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos
principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de
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Zones d'apilament. Magatzems
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínimsmàxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips
inactius que puguin ésser causa d’accident.
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada

-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)

-

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 d'accés (escales, plataformes)

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques

respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els
treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació
qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

9. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS EVITABLES I INEVITABLES I MESURES A ADOPTAR

Treballs previs
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

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

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de materials

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

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 aplicables a d'altres feines.
Es tindrà especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades,
erosions i cops, i s’adoptarà, en cada moment, la postura més adient pel treball que s’estigui realitzant
en aquell moment.

Enderrocs

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir

-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

-

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 d'accés (escales, plataformes)

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

Mitjans i maquinària
-

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
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-

Ambient excessivament sorollós

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Acumulació i baixada de runes

-

Fallides d'encofrats

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Moviments de terres i excavacions
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

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

-

Cops i ensopegades

-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caiguda de materials, rebots

-

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

-

Ambient excessivament sorollós

-

Contactes amb materials agressius

-

Desplom i/o caiguda dels murs de contenció, pous i rases

-

Talls i punxades

-

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

-

Cops i ensopegades

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques

-

Caiguda de materials, rebots

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Ambient excessivament sorollós

-

Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Risc de soterrament i enfonsament

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Fallides d'encofrats

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

-

Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

-

Risc de soterrament i enfonsament

Estructura

Fonaments
-

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 d'accés (escales, plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Ambient excessivament sorollós

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases

-

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

Contactes amb materials agressius

-

Cops i ensopegades

-

Talls i punxades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Cops i ensopegades

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Caiguda de materials, rebots

-

Bolcada de piles de material

-

Ambient excessivament sorollós

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Instal·lacions

-

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 d'accés (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

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (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

10. PROCEDIMENTS DE PREVENCIÓ DELS RISCOS D’OBRA
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

Mesures de protecció col·lectiva

Revestiments i acabats
-

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 d'accés (escales, plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

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

Senyalització de les zones de perill

-

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en
relació amb els vials exteriors

-

Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària

Annex 12. Estudi de Seguretat i Salut. Memòria

REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA

-

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega

preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a

-

Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents

l'obra puguin entrar

-

Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants

-

Fonamentació correcta de la maquinària d'obra

-

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega

-

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc

-

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega

-

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes)

-

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra

-

Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat

-

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions

-

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

11.

TRACTAMENT DE RESIDUS

veïnes)

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius

-

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.

-

Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades

-

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides

-

Mitjans d’accés d’evacuació adequats.

en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.

Mesures de protecció individual

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i

-

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules

les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus

-

Utilització de calçat de seguretat

residus de construcció.

-

Utilització de casc homologat

-

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge

del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat

-

de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran

risc de talls i punxades

prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment

-

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

-

Utilització de mandils

-

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

de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

12.

TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials

-

Mesures de protecció a tercers

emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de

treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.
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L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de

Delimitació / condicionament de zones d'apilament

correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses,
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim

treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura

amb el text en idioma espanyol.

s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en

L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte

el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

Manipulació

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c.

substàncies presents.

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada
a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat

perillós.

correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el
personal exposat, de forma singular a:

Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f.

Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.

o

Amiant.

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.

o

Plom. Crom, Mercuri, Níquel.

h. El número CEE, si en té.

o

Sílice.

i.

o

Vinil.

o

Urea formol.

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de

o

Ciment.

seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

o

Soroll.

o

Radiacions.

o

Productes tixotròpics (bentonita)

o

Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

o

Gasos liquats del petroli.

o

Baixos nivells d’oxigen respirable.

o

Animals.

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les

o

Entorn de drogodependència habitual.

normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les següents premisses:


Explosius

prohibició de fumar.
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Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables
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Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats

i la prohibició de fumar.

amb el procés constructiu.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.


Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

Situació de casetes i contenidors
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari,

les àrees previstes per aquest fi.

en previsió de contactes amb la pell.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran



Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara
de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses
de les vies respiratòries.

segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

Interferències serveis afectats
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i
per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la

13. CONDICIONS DE L'ENTORN

seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació
i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o

Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

Servituds

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a

pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves

l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de

diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles.

desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra.
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plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis
afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems.
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Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments
es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

Característiques meteorològiques
El clima de Xerta, és típicament Mediterrani, amb moltes hores de sol i temperatures agradables durant
bona part de l’any, és a dir, hiverns suaus i estius força calorosos.

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

15. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi
de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de
24 d’octubre).

Les dades mes significatives del municipi de Xerta són:

Procediments d'execució


Temperatura mitjana 16,8 ºC.



Pluja mitjana de 60 litres per metre quadrat i dia.

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

Característiques del terreny
Ordre d'execució dels treballs
Les característiques del terreny quedem reflectides a l'Annex de Geologia i Geotecnia del present
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir

projecte.

dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra,

14. UNITATS CONSTRUCTIVES

l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial,
de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a

ENDERROCS
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES
MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN
TALUSSOS I RETALUSSAT EN DESMUNT
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT
FONAMENTS
GABIONS / ESCULLERES
ESTRUCTURES
ESTRUCTURES D'ACER
ESTRUCTURES
DE
FORMIGÓ
IN
SITU
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES
I
TENSAT)
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
JUNTS ( FORMACIO - REBLERTS - SEGELLATS )
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO,
BITUMINOSOS I REGS )
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS SOSTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES
)
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
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cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els
mitjans a emprar.

Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra,
s’han tingut en compte els següents aspectes:
LLISTA D’ACTIVITATS
RELACIONS
DEPENDÈNCIA

DE

DURADA DE LES ACTIVITATS

:

Relació d’unitats d’obra.

:

Prelació
temporal
de
realització material d’unes
unitats respecte a altres.

:

Mitjançant la fixació de
terminis temporals per a
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l’execució de cadascuna de
les unitats d’obra.
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en
el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de
desenvolupament.
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte,
al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de
Seguretat i Salut.

16. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

Il·luminació
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenirse presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació
artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o
ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors,
es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra,

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la

objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord

construcció, seran els següents:

amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de

25-50 lux
100 lux

l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació
obligatòria i/o aconsellada.

100 lux

17. MEDIAMBIENT LABORAL
Agents atmosfèrics

200 lux

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.

300 lux

500 lux
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: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció
de l’ús ocasional - habitual.
: Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a
granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.
: Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com
en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems
i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigències visuals.
: Si és essencial una distinció moderada de detalls com en
els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de
taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i
tancament mecànic. Moderades exigències visuals.
: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls,
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i
treballs d’oficina en general.

: Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja
de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de
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1000 lux

taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes
exigències visuals.
: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de
detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs
períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs
fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i
dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes.

Martell perforador
Mototrailla
Tractor d’orugues
Pala carregadora d’orugues

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions

Pala carregadora de pneumàtics

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels

Pistoles fixaclaus d’impacte

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció

Esmeriladora radial portàtil

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
Tronçadora de taula per a fusta

Soroll

..................
..
..................
..
..................
..
..................
..
..................
..
..................
..
..................
..
..................
..

110 dB
105 dB
100 dB
95-100 dB
84-90 dB
150 dB
105 dB
105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un

contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:

quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:
1er.- Supressió del risc en origen.
Compressor
Equip de clavar pilots (a 15 m de
distància)
Formigonera petita < 500 lts.
Formigonera mitjana > 500 lts.
Martell pneumàtic (en recinte
angost)
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)
Esmeriladora de peu
Camions i dumpers
Excavadora
Grua autoportant
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..................
..
..................
..
..................
..
..................
..
..................
..
..................
..
..................
..
..................
..
..................
..
..................
..

82-94 dB
82 dB
72 dB
60 dB
103 dB

2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives

94 dB
60-75 dB
80 dB
95 dB
90 dB

Pols
La permanència d’operaris en ambients polsosos, pot donar lloc a les següents afeccions:






Rinitis
Asma bronquial
Bronquitis destructiva
Bronquitis crònica
Efisemes pulmonars
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Neumoconiosis
Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

o

Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta

o

Esmerilat de materials

o

Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura

o

Plantes de matxuqueix i classificació

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps

o

Moviments de terres

d’exposició.

o

Circulació de vehicles

o

Polit de paraments

o

Plantes asfàltiques

o

Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O 2) que és el
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat

adoptar les següents mesures preventives:

que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat
per empreses especialitzades.
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que
ve donat per la fórmula:
10
C = -------------------------% Si O2 + 2

mg / m3

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”,
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses
són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en
els pulmons.

ACTIVITAT
Neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació

MESURA PREVENTIVA
Ús d’aspiradora i regat previ
Regat previ
Regat previ
Captació
localitzada
en
carros
perforadors o injecció d’aigua
Manipulació de ciment
Filtres en sitges o instal·lacions
confinades
Raig de sorra o granalla
Equips semiautònoms de respiració
Tall o polit de materials
Addició d’aigua micronitzada sobre la
ceràmics o lítics
zona de tall
Treballs
de
la
fusta, Aspiració localitzada
desbarbat
i
soldadura
elèctrica
Circulació de vehicles
Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i Aspiració localitzada
plantes asfàltiques

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:
o

Escombrat i neteja de locals

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions

o

Manutenció de runes

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels

o

Demolicions

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,

o

Treballs de perforació

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció

o

Manipulació de ciment

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

o

Raig de sorra

o

Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
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Ordre i neteja

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per
això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones,

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions

ultrasònica i de freqüència de ràdio.

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.

emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.

no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva
utilització. Pla d’evacuació de residus.

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors,
especialment els de soldadura elèctrica.
Radiacions infraroges

5è.-

Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6è.-

Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de
matèria. Il·luminació suficient.

d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot

7è.-

Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport
provisionals.

ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

8è.-

Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9è.-

Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

Radiacions no ionitzants
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a
la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri
als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull.
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de
considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la
pigmentació que pot ser persistent.
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre
llum, generen aquest tipus de radiació.


Página 24 de 46

Radiacions visibles
Annex 12. Estudi de Seguretat i Salut. Memòria

REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant

oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.

l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció,
s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas



Radiacions ultraviolades

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda
inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries,
laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.

de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible,
haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe
i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no
protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres
o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin.
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol
tipus de protecció facial.

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits,
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i

una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de

representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa

resultats imprevisibles.

és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization).
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la

fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador

longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa

d’arc elèctric i làsers.

pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la
intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren

haurà d’estar limitada.

en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de
soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir,

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a

tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia

terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de

radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.

protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc
o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.



Làser

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com

minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip

cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació,

generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En

tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en

l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a

particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment

la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen

perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del

mesures organitzatives a tenir en compte.

mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V
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presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un
risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i

protegits, que pot resultar perillós.
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte

en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.

de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que
pot resultar perillós.

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els

següents:

deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip
a. Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.


Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.



Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm

làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers.

i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent

la resposta de centelles.

èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la

b. Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com

classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la

es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.


Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II;
l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós.





pell.
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris

Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar

autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com

perillós, però no respecte a la reflexió difusa.

en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la

Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser

genera.

perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser

registrada i comunicada al departament mèdic.

de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base
s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per
exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de
emissió, etc.
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament
radiació IR (700 nm – 1 m).
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa

del raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de

prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no

f)

La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular,
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.

- Àrea de treball:
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La

il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la
de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran

d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas

tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada

als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà
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de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha

previnguin el risc de dany ocular.
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent

de disposar de protecció especial.
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora

al pit de l’operador.

de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR,

S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la

f)

ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres

utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria.

físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a

guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que

materials inflamables o explosius.

pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció
- Equip:

que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està

desconnectada.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels

la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,

l’aparell.

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells
topogràfics.

seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en
ús.
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent

que previngui la reflexió especular.
- Operació:

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà
d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb
el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.

Radiacions ionitzants

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus

de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos

de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són:

persones estaran sempre presents durant l’operació.
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip



edificis.

de làser.
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels

treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que
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Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i



Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.



Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits.



Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques,
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sediments, moviment de granels, etcètera.

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits
irradiats.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o

de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.

en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una






Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els

certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests

aeroports; detecció de cartes bomba.

nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de

Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant

central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per

radiacions ionitzants.

any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els

Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs

comptadors Geiger.

X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70
Kilovolts.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància

Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en

de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima

forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in

autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al

vivo".

quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres



Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos



Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.

massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la



Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui

densitat del material.



mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.


Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en



Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts

una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el

o equips generadors de radiacions ionitzants.

contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial

Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles

cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes

de metall o en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits.

metàl·lics).





Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops,
com l’argó-40 o el fòsfor-32.



Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors
professionalment exposats a radiacions.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell
de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica
propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte.
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18. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir



Utilització d’ajudes mecàniques.

a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de



Reducció o redisseny de la càrrega.

seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.



Actuació sobre l‘organització del treball.



Millora de l’entorn de treball.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:


Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el
primer i més accessible.



Ús correcte de les ajudes mecàniques.



Lliurar el material, no tirar-lo.



Ús correcte dels equips de protecció individual.



Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi



Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.

en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-



Informació sobre el pes i centre de gravetat.

se.


Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i
embuatada en empenya i turmells.



En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega

Els principis bàsics de la manutenció de materials
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat.

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.


S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada
tipus de material.



En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.



Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles,
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi
el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut
haurà de tenir en comte les següents premisses:
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:


Automatització i mecanització dels processos.



Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.
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2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material
manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material
i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols,
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un.
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció,
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la
producció.
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7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a
manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

19. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica

Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o

necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:

sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast
o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials,

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.- Assentar els peus fermament.

màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun
dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.

4art.- Mantenir l’esquena dreta.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació:

5è.- Subjectar l’objecte fermament.

Codi
HX11X002

UA
u

HX11X003

u

HX11X004

u

HX11X005

u

HX11X007
HX11X008
HX11X009

u
u
u

HX11X010
HX11X011

u
u

HX11X012

u

HX11X013
HX11X014
HX11X015
HX11X016
HX11X017

u
u
u
u
u

HX11X018
HX11X019

u
m

HX11X020

m

6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
7è.8è.-

Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els
següents criteris preventius:
h)
i)
j)
k)

9è.-

Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de
gravetat de la càrrega.
Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem
davanter aixecat.

És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes
afilades.

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un
material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de
tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a
condició que sigui conegut o convingut per l’equip.
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Descripció
Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i
altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre muntants
d'escala i/o d'alçada pel forat interior
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb
sistema de seguretat integrat
Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat
Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat
Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable
de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema
de seguretat integrat
Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris
Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles,
vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides
normalitzades
Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector
de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle
guia longitudinal i transversal
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell
Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats
Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat de
reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual,
d'alçària 1 m
Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb sistema de
seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus tennis
ancorada amb ganxos al cap dels puntals
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HX11X021

u

HX11X022

u

HX11X023
HX11X024
HX11X025
HX11X026
HX11X027
HX11X028
HX11X029
HX11X031
HX11X032
HX11X033
HX11X034
HX11X035

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

HX11X036
HX11X037
HX11X039
HX11X041
HX11X042
HX11X043
HX11X045
HX11X046
HX11X047
HX11X048

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

HX11X049
HX11X050
HX11X053

u
u
u

HX11X054

u

HX11X055
HX11X057

u
m2

HX11X058
HX11X059
HX11X060
HX11X061
HX11X063
HX11X064
HX11X065
HX11X066
HX11X067
HX11X068
HX11X070

u
m2
m
u
u
u
u
u
u
u
u

HX11X071

u

HX11X075

u

Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries
Protector de mans per a cisellar
Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca
Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat
Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets
Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines
Grua mòbil d'accionament manual
Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada
Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades
Suport de repòs per al disc radial portàtil
Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior
Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua
Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i
accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa
Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats
Sitja-barrejadora per a la confecció de morter
Carretó manual porta palets
Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats
Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de fusta
Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega
Estrebat de pou circular amb tensor
Estrebat de pou rectangular amb tensor
Apuntalament de talús inestable amb panells
Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció
integrat
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable per
al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails de grua
torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm
de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a
màxim, i amb el desmuntatge inclòs
Senyal acústica de marxa enrera
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió
Cable d'acer de guiat de material suspès
Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó
Encenedor de gúspira amb mànec
Cinturó portaeines
Torreta per al formigonat de pilars
Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats
Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200
kg
Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de
gruix
Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
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HX11X076
HX11X077
HX11X078
HX11X079
HX11X080
HX11X082

u
u
u
u
u
u

HX11X083

u

HX11X088

m

HX11X089
HX11XG05
HX11XG10
HX11XG11
HX11XG12
HX11XG13

u
u
u
u
u
u

Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba
Luxímetre portàtil
Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil
Termòmetre / baròmetre
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs
Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i
acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a la barana
Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió,
Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària
Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de llargària
Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches telescópiques per
a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra

20. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’apèndix
número 1 d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES
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21. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

22. RECURSOS PREVENTIUS

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada

construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos

per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos

preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:

protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del

procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades

dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista

CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials,
com es defineixen en el real decret 1627/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del
Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la
seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin

perillosos o amb riscos especials.
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i

Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions
de treball detectades.
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva
o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels
''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària.
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a
l’annex II del RD 1627/97:
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc

d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors
sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica

obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
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5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.

la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra

exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es

subterranis.

faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No
és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se
senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat

tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el

i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:

treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.

ENDERROCS
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES
MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN
TALUSSOS I RETALUSSAT EN DESMUNT
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT
FONAMENTS
GABIONS / ESCULLERES
ESTRUCTURES
ESTRUCTURES D'ACER
ESTRUCTURES
DE
FORMIGÓ
IN
SITU
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES
I
TENSAT)
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
JUNTS ( FORMACIO - REBLERTS - SEGELLATS )
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO,
BITUMINOSOS I REGS )
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS SOSTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES
)
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre
que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives
adoptades, posin de manifest la necessitat de:
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos,

prohibicions o obligacions.
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència

que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors

23. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

en matèria de seguretat i salut en el treball.

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:

l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el
primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La

 Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al

senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de

R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els
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llocs adequats i tenir la resistència suficient.
 Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació
de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que
correspongui.

se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
 El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció

de les senyals o panells de senyalització.
 Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
 Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització
d’advertència.
La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs,
tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció

pogut eliminar.

implantats.

24. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats.

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra (ample
carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l’obra, etc.)
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per
a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte
el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció
Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat
i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació
de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i
protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. A més caldrà tenir les corresponents

Normes de Policia
24.1.1. Control d’accessos
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà,
dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general
(inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi
l’accés únicament a persones autoritzades.
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones
que puguin presentar riscos

autoritzacions municipals per a l’execució de possibles talls i/o desviament de trànsit.
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25. Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i
altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers,

25.1.2. Situació de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.


Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:

magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular.

o

Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

Àmbit d'ocupació de la via pública
o

25.1.1. Ocupació del tancament de l’obra

A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas
de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de
circulació.

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes,
o

bastides, contenidors, casetes, etc.

Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m)

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra.

per a pas de vianants a la vorera.


Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats
25.1.3. Situació de grues-torre i muntacàrregues

amb el procés constructiu.

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

25.1.4. Canvis de la Zona Ocupada

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana,

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació

ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada

del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb

mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.

el R.D. 1627/97.

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de



Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic
o

Tanques

tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants
d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una
tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les
cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs

Situació

Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de
l’obra o solar i els laterals de la part de vorera
ocupada.

a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada
en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de
vianants.
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Tipus
tanques

de

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base
de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica
arrebossada i pintada.

Operacions que afecten l'àmbit públic
25.2.1. Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Les empreses promotores podran presentar a
l’Ajuntament per a la seva homologació, si
s’escau, el seu propi model de tanca per tal
d’emprar-lo en totes les obres que facin.

Vigilància

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir
les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a
fi d’evitar accidents.

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només
s’admeten per a proteccions provisionals en
operacions de càrrega, desviacions momentànies
de trànsit o similars.

Aparcament

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte
a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan
existeixi zona d’aparcament a la calçada.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de
ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè
(habitualment de color taronja), o elements
tradicionals de delimitacions provisionals de
zones de risc.

o

Complements

Totes les tanques tindran abalisament lluminós i
elements reflectants en tot el seu perímetre.

Manteniment

El Contractista vetllarà pel correcte estat de la
tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i
qualsevol altre element que deteriori el seu estat
original.

Accés a l’obra
Portes

Les tanques estaran dotades de portes d’accés
independent per a vehicles i per al personal de
l’obra.

Camions
espera

en

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament
de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de
l’obra.

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat,
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.

25.2.2. Càrrega i descàrrega
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre
tancat de l’obra i es prendran les següents mesures:


S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el

No s’admet com a solució permanent d’accés la
retirada parcial del tancament.

carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.


Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
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S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del
contenidor.

La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle,
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes
a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de
retirat el contenidor.

de Seguretat de l’obra.


Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

metàl·liques es netejarà el paviment.


Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre
Evacuació

la calçada.

25.2.3. Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a
un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports
dels contenidors.

25.2.4. Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública
Descàrrega

Apilament.

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra,
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades
(cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins
els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes
amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les
canonades o cintes d’elevació i transport de material es
col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra.

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a
la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en
altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit
de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si
s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre
s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors
homologats.

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m
d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i
horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais
adequats, les terres es carregaran directament sobre
camions per a la seva evacuació immediata.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda
d’objectes i la propagació de pols.

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit
del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en
el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als
vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m)
d’amplada com a mínim.

Bastides

Xarxes

Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la
construcció a realitzar.

Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc
de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre
les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les
façanes.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en
algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues.
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Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

25.3.1. Neteja
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o
deixalles.
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida

Residus que afecten a l'àmbit públic
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents
tipus de residus que es puguin generar a l’obra.
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera

Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic

de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es

25.5.1. Senyalització i protecció

netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-

25.3.2. Sorolls. Horari de treball
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.
25.5.2. Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament
autoritzades per l’Ajuntament.

Es respectaran les següents dimensions mínimes:


(1/3) de l’amplada de la vorera existent.

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.
25.3.3. Pols
Es regaran les pistes de circulació de vehicles.
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

Página 38 de 46

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç



L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m).
25.5.3. Elements de protecció
Pas vianants

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada
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de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres
(0,15 m).
Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si són calats, les separacions
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015
m).

25.5.5. Abalisament i defensa
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements
d’abalisament i defensa:
 En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament

Forats
rases

i

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les
rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts.
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el
sentit de la marxa.

25.5.4. Enllumenat i abalisament lluminós

de l’obra.
 En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus
a passos provisionals per a vianants.
 Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
 En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per
salvar l’obstacle de les obres.
 En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat

per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans

públic.

de les obres.

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal,

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides,

com per als elements d’abalisament.

en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir
accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat

de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de

mínima 20 lux).

desnivells, etc..,).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.

elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.
25.5.6. Paviments provisionals
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm,
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és
de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.
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25.5.7. Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995
de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents
condicions mínimes:


Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.



En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5
m de diàmetre.



No podran haver-hi escales ni graons aïllats.



El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.



El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si

Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública
25.6.1. Arbres i jardins
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública
que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins
emetrà un informe previ preceptiu.
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà,
perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles,
escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment
des de l’exterior de la zona d’obres.

és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).


Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar

màxim del 12%.

de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un

25.6.2. Parades d’autobús, quioscos, bústies

senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar
25.5.8. Manteniment
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplaçament i dificulti la seva subtracció.
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,

en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos,
bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les
operacions.

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència,
evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.
Els passos i itineraris es mantindran nets.
25.5.9. Retirada de senyalització i abalisament
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra

26. TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS
Conceptes generals
Es coneix per espai confinat un recinte o qualsevol espai amb obertures limitades d’entrada i sortida i
ventilació natural desfavorable, on es poden acumular contaminants tòxics o inflamables o que tingui
una atmosfera deficient en oxigen, i que no està concebut per a una ocupació continuada per part del
treballador.

o la part d’obra que exigís la seva implantació.
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Classificació

L’aire conté un 21 % d’oxigen. Si aquesta concentració es redueix, és quan es produeixen símptomes
d’asfíxia que s’agreugen a mesura que disminueix aquest percentatge. L’asfíxia és conseqüència de

Els espais confinats es poden classificar segons l’amplitud d’entrada i sortida en:
ESPAIS CONFINATS OBERTS per la part superior i d’una profunditat que dificulta la ventilació
natural: fosses de greixatge de vehicles, dipòsits de desgreixatge, pous i dipòsits oberts.
ESPAIS CONFINATS TANCATS amb una petita obertura d’entrada i sortida: reactors, tancs

la falta d’oxigen i aquesta sorgeix bàsicament per dues raons; o bé es consumeix l’oxigen o bé hi ha
un desplaçament d’aquest per part d’altres gasos.
A la taula següent s’indica la relació entre les diferents concentracions d’oxigen que podem trobar i
les seves conseqüències

d’emmagatzematge, tancs de sedimentació, sales subterrànies de transformadors, gasòmetres,

[O2]

túnels, embornals, galeries de serveis, cellers de vaixells, arquetes subterrànies, cisternes de

21 %

Concentració normal d’oxigen a l’aire.

19 %

Amb exercici moderat, elevació del volum respiratori.

18 %

Acceleració ritme respiratori.
Problemes de coordinació muscular.

A: Amb risc imminent per a la vida.

17 %

B: Amb perill potencial de lesió no imminent per a la vida.

14 a 16 %

Dificultat respiratòria, símptomes de malestar,
risc de pèrdua de coneixement sense signe
precursor.del ritme respiratori i cardíac. Mala
Augment

transport, fosses sèptiques, tremuja de gra.
En funció del riscos potencials, es classifiquen en:

C: Amb perills normals potencials per al recinte.
11 a 13 %
En les obres incloses en el projecte del nou ramal d’abastament d’Abrera serà necessari treballar
a l’interior del dipòsit d’emmagatzematge d’aigua potable. D’acord amb la classificació exposada es

6 a 10 %
Menys de 6
%

potencial de nivell C (perills normals potencials per al recinte).

0%

Riscos dels espais confinats
Es pot distingir entre:
Riscos produïts per l’entorn de treball (condicions pròpies de l’exterior, climatologia, trànsit de
vehicles...).


Riscos deguts a l’espai confinat (accés, dimensió interior i condicions materials de l’espai, tipus
d’atmosfera).



Riscos propis de l’activitat a desenvolupar.



Riscos per l’exposició a atmosferes perilloses:
o

coordinació muscular. Fatiga ràpida. Limitació de
les capacitats físiques i psíquiques. Respiració
Perill
imminent per a la vida. Ràpida pèrdua de
intermitent.
coneixement i mort. Sensació de calor a cara i
membres.vòmits, paràlisi, pèrdua de consciència i
Nàusees,
mort en pocs minuts.

classifica com a un espai confinat tancat (amb una petita obertura d’entrada i sortida) amb un risc



EFECTES FISIOLÒGICS

Respiració espasmòdica, moviments
convulsius, parada respiratòria, mort en
pocs minuts. en dues inhalacions, mort en pocs
Inconsciència
minuts.

o

Risc d’explosió o incendi

En un espai confinat es pot crear amb molta facilitat una atmosfera inflamable. Aquest fet pot ser degut
a moltes causes com ara l’evaporació de dissolvents de pintura, restes de líquids inflamables,
reaccions químiques, moviment de gra de cereals, pinsos, etc., sempre que existeixi gas, vapor o pols
combustible a l’ambient i la seva concentració estigui compresa entre els seus límits d’inflamabilitat.

Risc d’asfíxia per insuficiència d’oxigen
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26.4.2. Risc d’incendi i d’explosió

A efectes de seguretat, es considera que un espai confinat és molt perillós si hi ha concentració de
substància inflamable per damunt del 25% del límit inferior d’inflamabilitat, atès que és factible que es
produeixin variacions de la concentració ambiental per raons diverses.



Coordinar l’acció a realitzar amb l’empresa privada o pública que sigui propietària o gestora de
la instal·lació.

Risc d’intoxicació per inhalació de contaminants

o



Mesurar i avaluar, de forma continuada, abans, durant i després de l’estada a l’espai confinat
les condicions de ‘atmosfera inflamable o explosiva i adoptar les mesures preventives adients

La concentració a l’aire de productes tòxics per damunt de determinats límits d’exposició pot produir

(ventilació forçada, utilització d’equips de treball ATEX –d’ús compatible amb la presència

intoxicacions agudes o malalties. Les substàncies tòxiques que es poden trobar en un recinte confinat

d’atmosferes explosives-).

poden ser gasos, vapors o pols fina en suspensió a l’aire.
L’aparició d’una atmosfera tòxica pot tenir orígens diversos, bé sigui per existir el contaminant o per



Disposar de mitjans d’extinció d’incendis en cas d’haver-se identificat el risc.
26.4.3. Permís de treball a un espai confinat

generar-se en fer la feina a l’espai confinat. La intoxicació en aquest tipus de feines serà aguda quan
la concentració que la produeix és alta. Si la concentració és baixa, les conseqüències són difícils de

El permís de treball és un document escrit que pretén que les accions a portar a terme siguin

detectar a causa de la durada limitada d’aquest tipus de treballs. Si són repetitius, poden donar lloc a

avaluades, perfectament planificades i programades en el temps, així com definir de forma explícita

malalties professionals.

l’acció i els recursos humans i materials necessaris per portar-les a terme amb l’objectiu de garantir la
seguretat dels treballadors que intervinguin.

A títol orientatiu, es recomana consultar els valors CL50 (concentracions letals amb rates),
concentració de contaminant a l’aire que genera la mort del 50% d’una mostra de rates de

Protocol de seguretat per actuacions en espais confinats

característiques determinades en un temps d’exposició de 4 minuts, i els valors VLA-EC, que són les
concentracions màximes admissibles per una determinada substància per un temps d’exposició de 15

1) Avaluar la feina a desenvolupar. Avaluar l’espai i l’atmosfera interior.

minuts, a partir dels quals és possible la generació d’efectes aguts.

2) Coordinar l’acció a realitzar amb l’empresa privada o pública que sigui propietària o gestora de
la instal·lació on es desenvoluparà la feina.

Mesures preventives per eliminar o controlar els riscos identificats
26.4.1. Risc d’asfíxia per insuficiència d’oxigen i/o d’intoxicació per inhalació de
contaminants:

3) Planificar i programar el temps d’ocupació de l’espai confi amb les tasques a realitzar.
4) Definir el nombre de treballadors i de persones que actuen com a recursos preventius que
portaran a terme les feines, així com la seva distribució interior-exterior.
5) Definir els equips de protecció individual i col·lectiva amb què comptaran els treballadors.



Coordinar l’acció a realitzar amb l’empresa privada o pública que sigui propietària o gestora de
la instal•lació.



Mesurar i avaluar, de forma continuada, abans, durant i després de l’estada a l’espai confinat
les condicions d’oxigen i toxicitat de l’atmosfera interior i adoptar les mesures preventives
adients (ventilació forçada, utilització d’equips de respiració assistida.

6) Definir els equips de control de l’atmosfera interior de l’espai confinat que es faran servir
(monitoratge individual continu, sondes fi amb control extern, fórmules mixtes...).
7) Establir quins seran els canals de comunicació emprats: interior-interior, interior-exterior i
exterior-exterior.
8) Tenir previstos i definir tots els motius que poden generar una emergència.
9) Elaborar un permís de treball adequat a la feina a desenvolupar.
10) Autoritzar el personal que realitzarà la feina dins l’espai confinat
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11) Formar el personal sobre la utilització dels equips de protecció individual i col•lectiva, dels
equips de mesurament de l’atmosfera interior, dels equips de comunicació emprats i dels
equips d’extinció d’incendis disponibles.
12) Formar el personal sobre emergències, primers auxilis i auto-rescat.

Equips de protecció individual bàsics


Casc de seguretat: protegeix contra caigudes d’objectes sobre el cap o contra cops amb
elements fixes o mòbils.



Ulleres i pantalles facials: protegeixen contra projeccions de partícules amb velocitat o contra
esquitxades líquides.



Guants de seguretat: protegeixen contra riscos mecànics – talls, cops-, contra el contacte amb

1. Sistema de retenció anticaigudes.

productes químics, contra el risc biològic, o contra el fred i la calor.


2. Trípode amb sistema recuperador.

Calçat de seguretat: impermeable, amb sola antilliscant, contra perforació, de protecció contra

3. Senyalització

la calor, el fred, el contacte amb productes químics...


de

gasos

per

controlar

l’atmosfera interior.

protecció 6. Equips de protecció respiratòria.
7. Mitjans de ventilació/extracció.

4. Equips de comunicació.

productes químics; contra l’abrasió; com a aïllant del fred o de la calor; amb característiques


i

perimetral.

Roba de seguretat: d’alta visibilitat; de protecció contra riscos biològics; contra el contacte amb

impermeables.

exterior

5. Mesurador

27. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

Equips de protecció respiratòria. N’hi ha de di- versos tipus:

Riscos de danys a tercers
1.

Mascaretes autofiltrants contra partícules o contra gasos o vapors tòxics.

2.

Equips semiautònoms amb aportació d’aire fresc.

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes

3.

Equips autònoms d’oxigen químic, amb ampolla d’aire comprimit...

annexos que en depenguin són els següents:



Dispositius anticaigudes: arnés i bagues de seguretat, absorbidors d’energia, bloquejadors.



Caiguda al mateix nivell.



Dispositius per l’ascens o el descens de persones: ascensors manuals o “jumars”, estreps,



Atropellaments.

descensors, bloquejadors.



Col·lisions amb obstacles a la vorera.



Caiguda d'objectes.

Mesures de protecció a tercers
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten
pels voltants de l'obra:
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Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.



Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit,

5.-

Punts de trobada.

6.-

Assistència Primers Auxilis.

29. MESURES ASSISTENCIALS EN CAS D’ACCIDENT

per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent.


Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el
de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic

Farmaciola
Es disposarà d’una farmaciola amb el material especificat en l’Ordenança General de Seguretat i Salut
en el treball.
Assistència a accidentats

que avisin als vehicles de la situació de perill.


En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de

S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis Propis, Mútues

contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància

Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) a on cal traslladar els accidentats pel seu més ràpid

patrimonial, expressament per a aquesta funció.

i efectiu tractament.

28. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Es molt convenient disposar en obra i en un lloc ben visible un llistat amb els telèfons i direccions dels
Centres designats per a Urgències, Ambulàncies, Taxis, etc., per a garantir un ràpid transport dels

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:


Incendi, explosió i/o deflagració.



Inundació.



Col·lapse estructural per maniobres fallides.



Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.



Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:
1.-

Ordre i neteja general.

2.-

Accessos i vies de circulació interna de l'obra.

3.-

Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.

4.-

Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.

possibles ferits als Centres d’assistència.
Els telèfons d’interès durant l’execució de l’obra són les següents:
AMBULÀNCIES

112

BOMBERS

112

POLICIA MUNICIPAL
Adreça Carrer Barcelona, 66
CP 43870 Amposta. Tarragona
Telèfon 977 70 01 14
MOSSOS
D’ESQUADRA
Psg de la Generalitat, 82104
CP 43870 Amposta. Tarragona
Telèfon 112 / 977 28 04 00
Adreça

Els centres assistencials més propers a la zona són:
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Centre Salut Xerta

CAP

Adreça Avinguda Martin Marti, 0
CP 43592 Xerta, Tarragona
Telèfon 977 47 38 16
Hospital Comarcal
d'Amposta

HOSPITAL

Adreça C/Jacint Verdaguer, 11, 13
CP 43870 Amposta. Tarragona
Telèfon 977 70 00 50

necessàries, d’acord amb la normativa vigent, de manera que resulti una instal·lació segura per a tot
el personal que hi treballa.
El marc normatiu vigent que servirà com a base per a la identificació dels riscos associats és la Llei
31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i tota la normativa que la desenvolupa,
d’acord amb el Codi Electrònic de Prevenció de Riscos Laborals del BOE, així com el Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE).
Es realitzarà una proposta de mesura d’anul·lació o minimització dels riscos identificats posant
especial èmfasi en els següents aspectes:

Reconeixement mèdic
Tot el personal que comenci a treballar en l’obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al



Caiguda de persones a diferent nivell.



Eliminació o reducció d’espais confinats. Eliminació de l’espai si és possible o alternatives per
minimitzar la necessitat d’accés a aquests espais.

treball.


S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per a garantir la seva potabilitat, si no prové
de la xarxa d’abastament de la població.

d’espai confinat però que poden ser perillosos per atmosferes nocives.


seguretat i salut assumiria, com a part de les seves competències, l’organització de la coordinació
d'activitats empresarials prevista en la Llei de Prevenció de Riscos.

Eliminació o reducció de l’exposició a contaminants químics, sulfhídric, metà, etc. Reduir els
espais de treball on poden donar-se aquestes exposicions i establir els mitjans de detecció,

30. COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS
En el cas que durant l’execució de l’obra es donés aquesta situació, el Coordinador en matèria de

Eliminació o reducció dels espais perillosos, és a dir, espais que no tenen la consideració

protecció i senyalització.


Xocs contra objectes mòbils.



Atrapament per o entre objectes.



Exposició a contaminants biològics. Eliminació o reducció de zones amb possibilitat d’exposició
a aerosols i esquitxades amb risc biològic tant pel procés productiu com de l’aigua reutilitzada.



Explosions.



Xocs contra objectes immòbils.

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut,



Sobreesforços, postures inadequades, moviments repetitius.

els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97



Caiguda de persones al mateix nivell.



Caiguda d’objectes per manipulació.



Caiguda d’objectes despresos.



Projecció de fragments o partícules.



Contactes tèrmics.



Atropellaments o cops amb vehicles.



Soroll.

31. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

32. MESURES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL CENTRE DE TREBALL EN
FASE D’EXPLOTACIÓ
En fase d’explotació serà necessari realitzar, per part de l’Administració actuant, una diagnosi de la
instal·lació, identificant els potencials riscos, per tal de dotar a la infraestructura de totes les mesures
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Radiacions no ionitzats.



Il·luminació inadequada.



Senyalització necessària.



Legalització instal·lacions. La detecció d’aquelles instal·lacions que requereixen legalització,
inspecció periòdica i/o elaboració de documentació específica assegurant que el disseny
projectat disposa de la documentació adequada per procedir a la seva legalització i/o
seguiment. Caldrà posar especial atenció en les instal·lacions:

33.

o

Elèctrica

o

Equips a pressió

o

Productes químics

o

Xarxa de protecció contra incendis

o

Equips d’elevació de càrregues i/o persones.

o

Subjectes a normativa d’atmosferes explosives, ATEX

SIGNATURES

Barcelona, setembre de 2020
L’enginyer autor de l’estudi

Roberto Vicente Martín
Enginyer civil
INCLAM, S.A
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ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
G01
G01.G02

ENDERROCS
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES,
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER)

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES
TALLS MAL APUNTALATS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA
5
CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: APLEC DE MATERIAL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: EINES
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: TERRENY IRREGULAR
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: OXIACETILÈ
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS
20
EXPLOSIONS
Situació: TALL PER OXIACETILÉ
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA I EINES
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA I EINES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

A
4

2

1

2

3

2

4

2

2

3

3

2

4

2

1

2

3

1

3

2

2

3

1

3

3

2

2

3

1

2

2

2

2

3

1

3

3

2

1

2

1

3

3

2

2

3

3

1

3

2

1

2

I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000076
I0000085
I0000091
I0000094
I0000095
I0000096
I0000103
I0000104
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000151
I0000154
I0000155
I0000156
I0000161
I0000165
I0000167

G02
G02.G01

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici
Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra

10 /12 /13
12
12
12
13
13
14
14 /17 /26 /27
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
20
20
20
20
25
25
25
25
26
27
1
1 /2 /3 /6 /12
14
16 /17
16
20
4

MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ
EN DESMUNT

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES

Avaluació de riscos
Id
1

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000018
I0000019
I0000020
I0000021
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044

Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Reconeixement dels materials a enderrocar
Ventilació de les zones de treball
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió
Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior

2

Riscos
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
3 /4 /5
3
4
4
4
4
9 /10
9
9
10

3

6

10
12

13
14
16
Pàgina: 1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m.
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT
TREBALLS EN RASES
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCÉS ALS TALLS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS

P
2

G
1

A
2

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

2

3

1

3

3

1

2

2

1

2

2

1

3

3

Pàgina: 2

Estudi Seguretat i Salut. Projecte Avantcanal Xerta_2020

Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
17
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2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000023
I0000024
I0000040
I0000044
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000070
I0000071
I0000073
I0000074
I0000078
I0000103
I0000104
I0000106
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000156
I0000157
I0000168

G02.G04

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Evitar processos de divissió de material en sec
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

Riscos
1
1 /10 /12
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
12 /13
10
10
10 /12
12
12
13
13
14
14 /27
14 /26
16
16
16
17
17
25
25
25
26
27
1 /2 /12 /25
14
16 /17
26
2

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

13

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000040
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000157
I0000168

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

Riscos
1
1 /4
2 /6 /17
2 /6
2
3
3
4
4
4
4
12 /13
12
12
12
13
14
27
26
17
25
25
25
25
25
26
27
1 /2 /6 /12 /25
14
26
2

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS
MECÀNICS

G02.G05

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER
A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

Avaluació de riscos
Id
1

2

3
4

6
12

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCÉS A ZONES DE TREBALL
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
ACCÉS A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS

P
1

G
2

A
2

2

1

2

Avaluació de riscos
Id
2

4

1

2

2

1

3

3

11
12
2

1

2

1

3

3

13
14

Pàgina: 3

Risc
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCÉS AL TALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS
CAMIONS SOBRECÀRREGATS
MAQUINÀRIA NO ADIENT
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES

P
2

G
1

A
2

2

2

3

2

3

4

2

3

4

1

2

2

2

1

2
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Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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2

2

3

2

3

4

2

1

2

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000025
I0000026
I0000029
I0000040
I0000047
I0000048
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000157
I0000168

G03
G03.G01

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
No balancejar les càrregues suspeses
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

Riscos
2
2
2
4
4
4
12 /13
11
11
11
12
12
12
14
27
26
17
25
25
25
25
25
26
27
2 /12 /25
14
26
14

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

FONAMENTS
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )

Avaluació de riscos

2

4
6
9
10

11

13

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
1
Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
2
Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
1
Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT
FORMIGONERA
FEINES DE FORMIGONAT
SOBREESFORÇOS
2
Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA,

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

MESURES PREVENTIVES

EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS
I/O MANUALS

Id
1

ENCOFRADORS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA)
POLS TERRA
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...)
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
14

G
1

A
1

1

2

2

3

2

3

2

3

2

3

2

2

2

3

Pàgina: 5

I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000073
I0000074
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000156
I0000157

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil

Riscos
1 /2
1 /2
1
1 /2
1 /2 /6 /17
6
1 /2 /6
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9 /13
9
9
10
10 /18
10
11
11
13
13
13
14
14 /27
14 /26
16
16
16
16
16
17
25
25
25
25
25
26
27
1 /2 /6 /25
14
16
26
Pàgina: 6

Estudi Seguretat i Salut. Projecte Avantcanal Xerta_2020

I0000160
I0000161
I0000168

G03.G03

Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

Estudi Seguretat i Salut. Projecte Avantcanal Xerta_2020

4
16
2

MURS DE FORMIGÓ IN SITU - RECALÇATS

EXECUCIÓ DE MURS DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU AMB MITJANS MANUALS, FORMIGONAT AMB BOMBA O CUBILOT.
ENCOFRATS DE FUSTA O METÀL.LICS

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRATS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
Situació: CIRCULACIÓ D'OBRA
COL·LOCACIÓ D'APLECS
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
2
Situació: DESPRENDIMIENTS DE TERRES EN MURS
COL·LOCACIÓ D'ARMADURES
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
2
Situació: MANIPULACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRAT
FORMIGONAT
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIALES
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: EINES MANUALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: ÚS DE LA SERRA CIRCULAR
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
1
Situació: CAIGUDA DE MAQUINÀRIA EN TALUSSOS (VORA)
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: CARRETEIG DE MATERIAL
COLOCACIÓ A OBRA D'ENCOFRATS, ARMADURES
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2
Situació: POLS
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
1
Situació: MAQUINÀRIA OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
2
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

G
2

A
3

2

2

2

3

2

3

1

2

1

2

1

2

3

3

1

2

2

2

3

3

1

2

1

2

3

3

1

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000025
I0000026
I0000027
I0000029
I0000030
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació

Riscos
1
1
1
1 /2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
4
4
4
4
4
9 /10
9
9 /12 /13
9
10
10 /17 /18

I0000046
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000060
I0000061
I0000062
I0000069
I0000070
I0000073
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000156
I0000157
I0000160
I0000161
I0000162
I0000168

G03.G06

Evitar processos d'ajust en obra
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
Realitzar treballs formigonat pilars o murs amb plataforma reglamentaria (no usar escales
de ma)
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

10
12
12
12
13
13
14
14 /27
14 /26
16
16
16
25
25
25
25
25
26
27
1
1
1 /2 /3 /25
14
16
26
4
16
1
2

GABIONS / ESCULLERES

CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA EMBOLICATS EN
MALLA METÀL.LICA O TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS MECÀNICS

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDA AL MAR
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS
CARRETEIG DELS MATEIXOS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS
CARRETEIG DELS MATEIXOS
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
23
INUNDACIONS
Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
1

A
2

2

1

2

2

2

3

1

2

2

1

3

3

1

2

2

2

1

2

1

2

2

1

2

2

1

3

3

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000013
I0000014
I0000015

Pàgina: 7

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge

Riscos
1
1 /23
2
2
1 /2

Pàgina: 8
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I0000025
I0000026
I0000027
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000047
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000062
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000152
I0000154
I0000155
I0000159

G04
G04.G01

Estudi Seguretat i Salut. Projecte Avantcanal Xerta_2020

Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4 /23
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /11 /13
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9 /12 /13
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
9
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
11
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Ús de recolzaments hidràulics
12
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14 /23
Planificació de les àrees de treball
25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
25
Limitació de la velocitat dels vehicles
25
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2 /25
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
4

(SOLDADURA)
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

25

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000010
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000016
I0000020
I0000025
I0000026
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

ESTRUCTURES
ESTRUCTURES D'ACER

Avaluació de riscos

2
4
6
9

10

11

13
14
15
16
17
19
20

21

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: MANIPULACIONS O TREBALLS EN ALÇADA DELS MATERIALS
CAIGUDES PER FORATS VERTICALS I/O HORIZONTALS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
2
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ D'ELEMENTS DE L' ESTRUCTURA
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
1
Situació: SOBRE ELEMENTS PUNXANTS O MATERIALS MAL APLEGATS
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: EINES MANUALS
MANIPULACIÓ D'OBJECTES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: TROSSEJAT D'ESCORIA
TREBALLS AMB SERRA RADIAL
TREBALLS DE TALL AMB OXIACETILÈ
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2
Situació: DESCÀRREGA DE MATERIAL
MUNTATGE D'ELEMENTS
SOBREESFORÇOS
2
Situació: CARRETEIG DE MATERIAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
CONTACTES TÈRMICS
1
Situació: CONTACTES DEGUTS A TALL I SOLDADURA DE PECES
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
1
Situació: GASOS PRODUÏTS PER LA SOLDADURA ELÈCTRICA A ZONES TANCADES
EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES
3
Situació: RADIACIONS, INFRARROJES I ULTRAVIOLADES DE LA SOLDADURA ELÈCTRICA
EXPLOSIONS
1
Situació: EXPLOSIÓ DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE TREBALL
(SOLDADURA)
INCENDIS
1
Situació: INCENDI DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE TREBALL

3

4

MESURES PREVENTIVES

MUNTATGE EN OBRA DE PILARS, TAULERS, ENCAVALLADES, CORRETGES I D'ALTRES ELEMENTS D'ACER.
COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS I ANCORATGE PER SOLDADURA, CARGOLS O REBLONS

Id
1

2

G
3

A
4

1

1

3

4

1

1

1

2

2

3

3

4

2

3

2

2

2

2

3

3

2

2

2

4

3

3

3

3

I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000079
I0000083
I0000085
I0000086
I0000089
I0000091

Pàgina: 9

I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000097
I0000103
I0000104
I0000107
I0000151
I0000152
I0000154

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Dispositius d'alarma
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la
soldadura
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Substituir l'inflamable per no infamable
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Limitació de la velocitat dels vehicles
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball

Riscos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4 /11
4
9 /10
9 /11
9
9
9
10
10 /13 /15
10
11
11
13
13
14
14
14
16
16
16
16
16
17
17
17
17
19
20 /21
20 /21
20 /21
20 /21
20 /21
20 /21
21
25
25
25
1
11
1 /2 /6 /9
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I0000155
I0000159
I0000160
I0000161
I0000163

G04.G02

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida

Estudi Seguretat i Salut. Projecte Avantcanal Xerta_2020

14
4
4
16
1

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT)

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT
METÀL.LIC O DE FUSTA

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS
FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: MATERIAL APLEGAT
MATERIAL DE RUNES
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
1
Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
2
Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE
CAIGUDA D'EINES MANUALS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
3
Situació: APLECS DE MATERIAL
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: EINES MANUALS
MANIPULACIÓ DE MATERIALS
DIFERENTS TALLS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS
ABOCAMENT DE FORMIGÓ
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES
PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: TREBALLS MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
2
Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

G
3

A
4

1

2

3

3

3

4

1

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

2

3

3

1

2

3

4

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals

I0000154
I0000155
I0000159
I0000160
I0000161

G06
G06.G01

Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries
No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables.
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

9
9
9
9
9
10
9 /10 /11 /13 /18
10
11
11
11
14
14
14
16
16
16
16
16
16
25
25
25
25
1
1
4
1 /2 /6 /9 /25
14
4 /11
4 /11
16

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS,
PINTURES O MEMBRANES

Avaluació de riscos

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000010
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000022
I0000025
I0000026
I0000028
I0000029
I0000030

I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000050
I0000060
I0000061
I0000062
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000103
I0000104
I0000106
I0000107
I0000149
I0000150
I0000152

Riscos
1
1
1
1
1
1
1
1
1 /2 /6
2 /6
2 /6
3 /4
3
3 /4
4
4
4
4
Pàgina: 11

Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS
EXCAVACIONS OBERTES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: ITINERARIS OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
1
Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: ITINERARIS D'OBRA
SUPERFÍCIE DE TREBALL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
1
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES
21
INCENDIS
1
Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

G
3

A
4

2

3

3

3

2

3

2

3

1

2

2

3

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2
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Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: DISSOLVENTS, COLES
POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
13

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000079
I0000080
I0000081
I0000082
I0000085
I0000097
I0000151
I0000154
I0000155
I0000161

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Canvi o modificació del procés de treball
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
Substituir l'inflamable per no infamable
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

Riscos
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4

1

2

2

2

2

3

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000079
I0000080
I0000081
I0000082
I0000086
I0000151
I0000152

9 /10
9
9 /21
9
10
10 /13 /18
13
13
13
13
14
14 /17
14
14
14
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
21
2
2 /6
14
16

I0000154
I0000155

G08
G08.G01

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Canvi o modificació del procés de treball
Aïllament del procés
Substituir els materials amb substàncies nocives
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
9
9
9
10 /13 /18
13
13
13
14
14 /17
14
17
17
17
17
18
1 /13
13
2 /6 /9
14

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

G06.G04

JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )

Avaluació de riscos

FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, CORDONS
I MÀSTICS

Id
1

Avaluació de riscos

2

Id
1

2

6

9
10

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES

P
1

G
3

A
3
4

1

2

2

6
9

1

2

2
10
11

1

1

1

1

1

1

12
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Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
1
Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
1
Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
1
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINÀRIA
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
1
Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
1
Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALÚS

G
3

A
3

2

3

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

3

3
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13

SOBREESFORÇOS
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Estudi Seguretat i Salut. Projecte Avantcanal Xerta_2020

2

2

3

1

2

2

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1

3

3

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000026
I0000027
I0000028
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000051
I0000053
I0000055
I0000060
I0000061
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000073
I0000074
I0000084
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000110
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161

G10
G10.G02

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Elecció dels equips de manteniment
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Substituir els materials amb substàncies nocives
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar vibracions en origen
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

Riscos
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
9 /10 /15
9
9 /11 /12
9
10 /13
12
12 /15
13
14
27
16
16
16
16
16
16
17
10
17
25
25
25
25
25
27
13

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000024
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

2 /6 /9 /25
14
16

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

Avaluació de riscos
Risc

P

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALÚS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: APLECS DE MATERIAL
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: MÚRIDS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

3

4

2

1

2

2

3

4

2

2

3

1

1

1

1

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

2

3

4

MESURES PREVENTIVES

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT

Id

1

G

A

Pàgina: 15

I0000038
I0000039
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000050
I0000056
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Paletització i eines ergonòmiques
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra

Riscos
1
1
1 /3 /25
1
2 /6
1 /2 /6
2 /6
3
3
3
1 /3 /4 /25
3 /4
4
4
4
4
4
10
11
10
10 /11 /13 /18
10
11
11
11
13
13
14
14
14
15
15
15
15
15
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I0000072
I0000073
I0000074
I0000078
I0000079
I0000085
I0000086
I0000101
I0000102
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000152
I0000154
I0000155

G17
G17.G01
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Realitzar els treballs sobre superfícies seques
15
Disposar de quadres elèctrics secundaris
15
Reg de les zones de treball
17
Evitar processos de divissió de material en sec
17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Ventilació de les zones de treball
17
Substituir els materials amb substàncies nocives
17 /18
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
24
Procediment previ de treball
24
Planificació de les àrees de treball
25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
25
Limitació de la velocitat dels vehicles
25
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 3 /4 /11 /13
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
1 /2 /6
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14

I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LOCALS TANCATS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
1

G
3

A
3

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

1

1

1

2

2

I0000038

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Substituir lo manual per lo mecànic

I0000159
I0000160
I0000161
I0000165

G18
G18.G03

9
9
9
10
10 /13
10
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1
4
2 /6 /13
14
16
4
4
16
16

INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
MUNTAT SOTERRAT

INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJAT, SOTERRATS

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000007
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

I0000154
I0000155
I0000158

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió

Riscos
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDES DES DE VORES DE RASES I EXCAVACIONS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREAS DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ, COL·LOCACIÓ, AJUST DE MATERIALS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS D'OBRA, SUPERFÍCIES DE TREBALL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PROCESSOS D'AJUST, COL·LOCACIÓ DE MATERIALS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, GUIAT DE CÀRREGUES PESADES
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES PESADES
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
1

G
3

A
3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

1

1

2

3

4

1

2

2

1

2

2

2

2

3

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004

9 /10
Pàgina: 17

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC

Riscos
1
1
1
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I0000005
I0000007
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000152
I0000154
I0000155

Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball
específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9 /11
9
9
9
10
9 /10 /13
10
11
11
11
13
13
13
13
14
14
14
25
25
25
25
25
4
1 /2 /6 /25
14
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b) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les

PLEC

companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

1.3. Documents que defineixen l’estudi de Seguretat i Salut

1.1. Identificació de les obres

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre
Es redacta l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte de “Redacció de l’Estudi d’impacte ambiental i

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘,

projecte constructiu d’optimització de l'ús de l'aigua al canal de la dreta de l'Ebre. Revestiment i

l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del

condicionament de l'avantcanal. T.M. Xerta”.

Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures

1.2. .Objecte

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió

preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els
següents documents:
Memòria:

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos

Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a

laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques

emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció

necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar

Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort

conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i

dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar

proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i

l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus

valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es
derivin d’entendre com a normes d’aplicació:

Plec:

es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les

Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental

característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines,

d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves

sistemes i equips preventius.

obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)


De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que

Tots aquells continguts al:


Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin

‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas
d'Obra Pública)
a) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo’‘.

Plànols:

On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió
de les especificacions tècniques necessàries.

Amidaments:

De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin

estat definits o projectats.
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de
l'Estudi de Seguretat i Salut.
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1.4. Compatibilitat i relació entre les esmentats documentats

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte

Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i

d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del

aquestes tinguin preu al Contracte.

Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats
o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són

obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L.

documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment,

31/1995) :

llevat modificacions degudament autoritzades.
1. Evitar els riscos.
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.

per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els

3. Combatre els riscos en el seu origen.

Amidaments i els Pressupostos Parcials.

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de
treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de

l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.

l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.

que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement

6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.

d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica,

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no
podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades
apareguin a algun document contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels
factors ambientals al treball.
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.
2.1. Promotor

suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona,

l’Estudi de Seguretat i Salut.

física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol

financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:

cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals.
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10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte,
quan sigui necessari o es cregui convenient.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons
el R.D. 1627/1997, són les següents:

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració

17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui

del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les

en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art.

modificacions pertinents.

15 a la L.31/1995), i en particular:

12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les
fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.
13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes.

a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar
les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament.
b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la

14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.

les seves responsabilitats.
15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i
autoritzacions administratives.
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi
bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de
Seguretat i Salut.

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut,
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb
titulació acadèmica en Construcció.

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors
autònoms.

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el
R.D. 1627/1997, són les següents:

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.

1.

Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L.
31/1995) :

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en

diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o

l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

successivament.
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b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.

persones autoritzades.

Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor,

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable

del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat

els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos

Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de

Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les

l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la

tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre

gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:

la decisió executiva que calgui.

2.

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció

d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin
afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.

2.3. Projectista

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.

de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de
dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents

i)

La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.

tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

j)

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en
l'obra o a prop del lloc de l'obra.
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les

3.

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció
quan no calgui la designació de Coordinador.
4.

Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals.

5.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.

Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de
treball.

6.
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5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el

2.4. Director d'Obra

Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals,
de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions
preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el
cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la
funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la
seva qualitat.

Seguretat i Salut del contractista.
6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que
siguin preceptius.
7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra,
contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel
Promotor.

compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències
9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren
perceptius.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura
projectada a les característiques geotècniques del terreny.

Definició de Contractista:

2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells,

davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis

desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials,

humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el

la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis

Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el

Projecte i l’Estudi de

Seguretat i Salut.

Definició de Subcontractista:

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant

Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.

empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat,

subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva

eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de
Seguretat i Salut.

el contractista,

execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:
1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les
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condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses
en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte
2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.
3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra.
4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels
límits establerts en el Contracte.

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut

(PSS) en relació amb les

obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que
hagin contractat.
11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de
l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos
laborals per part de les empreses Subcontractistes.
13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del

planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als

Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la

Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria

seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a

d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.

l’aprovació del Coordinador de Seguretat.
7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra
han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.
15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en

Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per

l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:

assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.
17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que

a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS).

serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic
podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a

b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si

altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials

d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran

previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència

successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra.

complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.
d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.
19. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en
el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de
conformitat a la normativa legal vigent.

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.
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20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS),

24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran

així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al

subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral,

compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.

formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de

25. En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el

protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions

Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director

Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i

Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o

horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de

els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o

les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball,

Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri

enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i

d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs

26. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o

constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips

des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes

de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies

així com dels propis treballadors Autònoms.

subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment,

27. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i

segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre

protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la

de treball.

intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de

21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i

zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra.

hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una

28. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en

persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització

previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al

de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a

personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.

l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de
qualsevol altre requisit formal.

29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.
30. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris

22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut

especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en

serveis,

altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i

característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el

competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació

futur ignorància d'aquestes circumstàncies.

signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-

l'emplaçament

del

terreny,

les

comunicacions,

accessos,

afectació

de

23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les

hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable

31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons

dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió

l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel

com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així

òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació emés per entitat reconeguda; tot

com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.

ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el
màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.
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32. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en

a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les

possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que

haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i

l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.

cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".

b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en

2.6. Treballadors Autònoms

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa
una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix

condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra,
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.
2.7. Treballadors

contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar
determinades parts o instal·lacions de l’obra.

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar
a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les
instruccions d’aquell.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D.
1627/1997, durant l'execució de l'obra.
3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant,
en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.
5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol,

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
2. El deure d'indicar els perills potencials.
3. Té responsabilitat dels actes personals.
4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals.

pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels

6. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.

equips de treball per part dels treballadors.

7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de
protecció individual per part dels treballadors.
7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de

dels seus companys o tercers aliens a l'obra.
8. Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes
especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la
seva permanència a l’obra.

salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.
8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS):
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3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat
pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut

responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui

qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament

específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de

inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.

Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
2. Bases del Concurs.
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.

discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de
Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la
Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme
l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser

4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.

materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el

5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.

corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra,
pel Coordinador de Seguretat.
7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.

requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter
contractual que si s’hagués recollit en tots.
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut

9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista
per l’obra en qüestió.
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o
Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut
per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats

declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador,

com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes

millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del

relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de

Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les
interpretacions pertinents.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador
de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la
consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant,
vinculants per les parts contractants.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al
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3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de

- Acotat del perímetre del solar.
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.

l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis,
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i
9).
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar

- Edificacions veïnes existents.
- Servituds.
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant:

formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

- Tancament del solar.

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.

amb els continguts que en cada cas s’indiquen.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant:
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:
- Ubicació dels serveis públics.
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Electricitat.
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Clavegueram.
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).
- Aigua potable.
- Farmaciola: Equipament.
- Gas.
- Altres.
- Oleoductes.
- Llocs destinats a apilaments.
- Altres.
- Àrids i materials ensitjats.
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Accessos al recinte.
- Materials paletitzats.
- Garites de control d’accessos.
- Fusta.
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- Materials ensacats.

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.

- Materials en caixes.

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.

- Materials en bidons.

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció
Col·lectiva.

- Materials solts.
(*) Representació cronològica per fases d’execució.
- Runes i residus.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substàncies tòxiques.
- Substàncies explosives i/o deflagrants.
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants,
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids.

façanes:
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts
de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de
tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de
seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia
justificació en l‘ESS.

- Estació de formigonat.

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.

- Sitja de morter.

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids.

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia
justificació en l’ESS.

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament.
Senyalització de circulació.
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia
justificació en l‘ESS.

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.
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- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals
d’escales:



Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.



Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres
exteriors amb risc de caigudes d’altura.

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de
travessers d’escales (*).

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i
manteniment posterior de l’obra executada (*).

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers
d’escales.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
- Bastides especials.

patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats.
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el

evacuació d’equips.

cèrcol perimetral (*).
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.

no transitables.
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de
Protecció Col·lectiva.

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat
sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies,
finestrals i patis.

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals.
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:
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Passarel·les (ubicació i elements constitutius).



Escales provisionals.



Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.



Abalisament i senyalització de zones de pas.



Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys.

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
- Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.
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- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.

naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que
s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa

(*) Tant sols per a obres complexes o especials.
Altres.
3.4. El ''Llibre d'Incidències''

o força o efecte algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat

responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el

per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O.

Contractista.

Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar

qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos,

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció

llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts

d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels

afectades.

Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient
respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació''

i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol
altre recurs prescrit per la llei.
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant),

del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-

Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i

administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció.

Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment
de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses
notarials i fiscals que es derivin.
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be
designar a l’efecte, segons procedeixi.
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència,

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser
d’aplicació.
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap
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4.1. Textos generals



“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en



Convenis col·lectius.



“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20

Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”.


de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de
1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de



de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.


notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias

“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.

“Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5,
marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de



de 26 de septiembre de 1995)”.


“Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.

“R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril

“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16

(BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.


de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007

486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D.

(BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de

665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D.

2004)”.


“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas

349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.

que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997

“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”.

de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.


“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28
de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”.



de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14

(BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D.

Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.



“Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero
de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i

1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D.



“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE

1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per

de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989



“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre

1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i

7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de



“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre

“Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en
las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997

“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de

de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de

incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e

noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D.

Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.

1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.

“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre
de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.



Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de
1998).
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“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de

los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre

vibraciones mecánicas”.


“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de



de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”.


“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE

seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.


“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección
“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de





octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de

(BOE 10 de enero de 2004)”.

agosto)”.

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de



Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de

prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31

Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC

de enero de 2004).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades



“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre

de les

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias

comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels

peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus

comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7

disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo

d’octubre de 2004).

(Reglamento REACH)”.

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de



Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per

18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la

infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la

utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos

seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.


“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos

de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit



“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE
23 de marzo de 2007)”.



riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.

“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción
(BOE 250 de 19 de octubre)”.



sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.

“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los
túneles de carreteras del Estado”.



2004)”.



“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D.

112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de



“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte

2001)”.

APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE



“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de

trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”.
de 1999)”.






“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de

“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en

productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades

relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud

de reacción y de resistencia frente al fuego”.

en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”.
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“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005,



“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”.

de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a

Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real

los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”.

Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.

“Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007,



“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el

de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la

trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad

subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de

“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional

marzo de 2006)”.

para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187



de 4 de agosto de 2009)“.

“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.

4.2. Condicions ambientals






vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de



Ordenances municipals.

Catalunya de 10 de juliol de 1987).



“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la

Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”.

contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.

Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de

“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los

27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.


Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis

mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.

forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i

“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los

desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de

de 24 de Febrer de 2003).

24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)”


4.3. Incendis

Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de


“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de
16 de noviembre de 2007)”.

Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).







“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de

i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.

18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los

“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones

elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de

fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”.

marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.


“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de
trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).

4.4. Instal·lacions elèctriques


“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE
27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de
19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.
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“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978,

de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de

“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.

2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment

1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990

Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

(BOE de 28 de noviembre de 1990)”.

“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de







“Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del

(BOE de 30 de septiembre de 1997)”.


“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación

“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la

de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de

elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.


“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las

elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”.

“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de

Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte

septiembre de 2002)”.

de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se



“Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial

anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión,

por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de

aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

abril de 1997)”.

“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por



“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud

el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril

líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a

de 1997)”.

09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.




1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.

2001)”.


“Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de

de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari

medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).






“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión:
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.



temporales de obras”.

“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE
de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre

4.5. Equips i maquinària


“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.



“Orden de 23 de

mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos

de 2004)”.


“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de
11 de octubre de 2008)”.

Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo
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“Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y

(BOE 9 de junio de 1989)”.

Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en


foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”.


a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de

julio de 2003)”.


aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”.





“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento,

máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y

revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal

homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.

(PEMP)”.

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

4.6. Equips de protecció individual


16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la
“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la

exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.

“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de

Instruccions Tècniques Complementaries:


marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio''

29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de

Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden

2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”.

de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo





“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992,

de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE

de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre

de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de

de 1998)”.

1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987



de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en

“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.

(BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21



“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la



“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y



“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes

“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación

presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de


“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989



“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las

foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”.

referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra

“Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de

partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del

3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”.

Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de



Normes Tècniques Reglamentàries.

mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.
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para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden

4.7. Senyalització

TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.






“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D.

“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la

“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y

Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”.

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.



Convenis col·lectius.

Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.



“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios

4.8. Diversos




485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas

(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES
5.1. Criteris d'aplicació

Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de



abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat

agosto de 1994)”.

d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per

“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos,

conseqüent, incorporat al Projecte.

productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.


“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de
12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”.
Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de
2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE
de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”.



“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE
de 21 de noviembre de 2002)”.





“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària
d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides
alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió.
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de
Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A
aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra
com un capítol més del mateix.

1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el

reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-

mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de

Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29

Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les

de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”.

normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels

“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de

organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios

Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).
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d’homologació com Contractista, per la mateixa

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Propietat, durant 2 anys.
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment
d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte
d’obra.

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT
6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas,
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut

desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques
Analítiques i Operatives de Seguretat:

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any
des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de



Tècniques analítiques de seguretat

Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació,

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció

en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova

de riscos i la recerca de les causes.

el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Prèvies als accidents.5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat

-

Inspeccions de seguretat.

-

Anàlisi de treball.

-

Anàlisi Estadística de la sinistralitat.

-

Anàlisi del entorn de treball.

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i
Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les
següents Penalitzacions:
1.-

MOLT LLEU

:

3% del Benefici Industrial de l’obra contractada

2.-

LLEU

:

20% del Benefici Industrial de l’obra contractada

3.-

GREU

:

75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

4.-

MOLT GREU

:

75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

5.-

GRAVÍSSIM

:

Paralització dels treballadors +100% del Benefici
Industrial
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de

l’obra

contractada

+

Pèrdua

Posteriors als accidents.-

Notificació d'accidents.

-

Registre d'accidents



Investigació Tècnica d'Accidents.
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Tècniques operatives de seguretat.

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través

-

Disciplina

-

Incentius

d'aquestes corregir el Risc
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o
sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell

Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques

contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els

Operatives sobre

documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral.

El Factor Tècnic:
-

Sistemes de Seguretat

-

Proteccions col·lectives i Resguards

Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants:
1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió

-

Manteniment Preventiu

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció

-

Proteccions Personals

-

Normes

-

Senyalització

5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa

El Factor Humà:
-

Test de Selecció prelaboral del personal.

7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria

de Seguretat i Salut
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra

-

Reconeixements Mèdics prelaborals.

de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama
general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.

-

Formació
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com

-

Aprenentatge

-

Propaganda

-

Acció de grup

a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis
i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘.
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En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la
Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.
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El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit

de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment

per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació

de la seva important missió.

cronològica a les matèries de la seva competència:

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,

-

Higiene i Prevenció al treball.

obra.

-

Medicina preventiva dels treballadors.

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als

-

Assistència Mèdica.

-

Educació sanitària i preventiva dels treballadors.

-

Participació en comitè de Seguretat i Salut.

-

Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta

responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions.
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra

Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que

se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en

estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà

absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu

periòdicament el control d'existències.

nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de

les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada

correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola.

de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra

d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.

ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a
mínim un reconeixement periòdic anual.
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de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada
fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap
d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).
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Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització,

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra

esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un

manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra

sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són

instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions

traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells

Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris

d'elevació.

per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al

lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:

seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS,
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes




Nom del fabricant.



Any de fabricació, importació i/o subministrament.



Tipus i número de fabricació.



Potència en Kw.



Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix.

Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas,
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària
per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament,

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips,

Màquines i/o Màquines-Ferramentes


Elecció d’un Equip

desplaçament i accionament d’un material.
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns
El terme equip i/o màquina també cobreix:

criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de
Treball.



Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar
solidàriament.



Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza
en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a



Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘:

un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta.
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es




fixats pel fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.

comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar



d’Utilitat Preventiva (MAUP).
Característiques
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Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.




Emmagatzematge i manteniment
Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment,

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures
compreses entre 15 i 25ºC.
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L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran

Altres Directives.

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat,



lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari.

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb
determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la

7.3. Normativa aplicable

Directiva del Consell 93/68/CEE.


Directives comunitàries relatives a la
transposicions i dates d’entrada en vigor

seguretat

de

les

màquines,
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.

Directiva fonamental.


Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89),

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de

modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L

Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i
93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives



Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les

s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207,

legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L

de 23/7/98).

270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92),
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91),

modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95.
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.

Excepcions:


Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.



Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període
transitori fins l’1/1/97.
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Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E.
Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i

Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la

93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92

Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període

(D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de

transitori fins l’1/1/97.

7/4/1999).

Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
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Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat

construcció.

pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre

de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).

Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96.

(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

26/03/1996: el 4/4/96.


Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:

legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de



26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de
treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92),

95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).

modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96.
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de

Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.


l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de




Normativa d’aplicació restringida
Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials

19/4/94).

(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).

Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.


Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a

(B.O.E. d’11/5/91).


l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió

Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció

(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).

referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).


Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.


Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica

Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a
obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de
14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de
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Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció,
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referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).


Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de
la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació
i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).



Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials
(B.O.E. de 2/12/00).



Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat
i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71).
Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

Barcelona, setembre de 2020
L’enginyer autor de l’estudi

Roberto Vicente Martín
Enginyer civil
INCLAM, S.A
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AMIDAMENTS
OBRA
CAPÍTOL

Pàg.:
01
01

1

AMIDAMENTS

CGRCDE001
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

AMIDAMENT DIRECTE
12

1

H1411111

u

H1424340

u

H142CD70

u

H1432012

u

H1445003

u

H1446004

u

H1447005

u

H145E003

u

H1474600

u

H147D102

u

H147D304

u

9,000

01
02

2,000

CGRCDE001
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

9,000
1

H1522111

m

8,000

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

2

8,000

H152J105

m

3

8,000

H152N681

m

H152PA11

m

5

H152U000

m

H152V017

m3

5,000

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

6

45,000

Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

9,000

25,000

Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i
amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

4

72,000

20,000

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
AMIDAMENT DIRECTE

11

OBRA
CAPÍTOL

6,000

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat
segons UNE-EN 813
AMIDAMENT DIRECTE

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE

10

2,000

6,000

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i
UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

9

H147M007

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
AMIDAMENT DIRECTE

8

u

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149
AMIDAMENT DIRECTE

7

H147L015

AMIDAMENT DIRECTE
14

2,000

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

6

AMIDAMENT DIRECTE
13

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE

5

23,000

2

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
AMIDAMENT DIRECTE

4

u

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE

3

H147D405

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

2

Pàg.:

0,000

Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la
vora i amb el desmuntatge inclòs

6,000

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

EUR

AMIDAMENT DIRECTE
7

H153A9F1

u

30,000

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

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
8

HBBAC005

u

HBBAC013

u

10

HBBAE001

u

11

HBBAF004

u

HBBJ0002

u

HM31161J

u

HBC19081

m

HBC1KJ00

m

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb
2 aixetes i termos elèctric 50 litres

2

HQU1D190

mes

6,000

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE

3

HQU1E170

mes

1,000

HQU22301

u

5

HQU25701

u

17

HBC1MPP1

m

HBBAF000

u

HBBAF002

u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

7

HQU2AF02

u

2,000

8

EUR

u

HQU2E001

u

HQU2GF01

u

2,000

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

10

1,000

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

9

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

HQU2D102

3,000

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

50,000

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 170 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

19

u

8,000

Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

18

HQU27902

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

6,000

75,000
6

u

27,000

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

HBB21201

5,000

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

250,000

5,000

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
AMIDAMENT DIRECTE

4

4,000

5,000

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

16

4,000

CGRCDE001
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

15

HQU1B150

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

14

1

4,000

Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent
de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

13

01
03

4

4,000

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

12

OBRA
CAPÍTOL

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
AMIDAMENT DIRECTE

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

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

AMIDAMENTS

10,000

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

9

3

3,000

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
11

HQU2P001

u

HQUZM000

h

5

HGD1222E

01
04

OBRA
CAPÍTOL

100,000

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

2

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

3

HG4242JD

u

1

HQUA1100

01
05

u

HQUA3100

u

HQUAAAA0

u

HQUACCJ0

u

H16F3000

HQUAP000

h

u

Presencia al lloc de treball de recursos preventius
AMIDAMENT DIRECTE

0,000

AMIDAMENT DIRECTE

3,000

Curset de primers auxilis i socorrisme

4

H16F1003

H15Z2011

u

h

5

H15Z1001

h

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
AMIDAMENT DIRECTE

4,000

AMIDAMENT DIRECTE

8,000

Senyaler

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

8,000

1,000

1,000

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
4,000

Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament
AMIDAMENT DIRECTE

4

CGRCDE001
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

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

AMIDAMENT DIRECTE
3

27,000

CGRCDE001
MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

AMIDAMENT DIRECTE
2

AMIDAMENT DIRECTE

Reconeixement mèdic

01
06

1,000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

1,000

2,000
3

HG4243JM

u

AMIDAMENT DIRECTE

CGRCDE001
PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

AMIDAMENT DIRECTE
2

HQUAM000

3,000

1

1

Pàg.:

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

AMIDAMENTS

2,000

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

12

5

1,000

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm
EUR

EUR

6
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:

1

P-1

H1411111

u

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

6,48

€

P-2

H1424340

u

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors
circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
(VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

8,80

€

Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

10,67

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
(VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

20,99

P-3

P-4

H142CD70

H1432012

u

u

P-5

H1445003

u

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

P-6

H1446004

u

P-7

H1447005

P-8

H145E003

P-9

P-10

P-11

P-12

H1474600

H147D102

H147D304

H147D405

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

14,28

€

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(DOTZE EUROS)

12,00

€

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
(TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

3,23

€

u

u

u

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

16,76

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

53,98

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

195,63

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
(CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

572,12

H147L015

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

26,66

€

P-14

H147M007

u

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

127,49

€

P-15

H1522111

m

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
(SETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

16,05

€

P-16

H152J105

m

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

6,65

€

P-17

H152N681

m

Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

8,45

€

P-18

H152PA11

m

Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta,
desmuntatge inclòs
(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

33,98

€

P-19

H152U000

m

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

2,66

€

P-20

H152V017

m3

Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

35,11

€

P-21

H153A9F1

u

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

26,33

€

P-22

H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

51,73

€

P-23

H15Z2011

h

Senyaler
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

23,54

€

P-24

H16F1003

u

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

167,45

€

P-25

H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

29,57

€

P-26

HBB21201

u

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
(SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

67,87

€

P-27

HBBAC005

u

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

32,70

€

€

€

2

P-13

€

1,60

Pàg.:

€

€

€

€
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36,27

€

6,29

€

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 170 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

542,13

€

P-28

HBBAC013

u

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

P-29

HBBAE001

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-30

HBBAF000

u

P-31

HBBAF002

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

169,57

€

P-32

HBBAF004

u

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

49,84

€

P-33

HBBJ0002

u

Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus,
òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

161,47

€

P-34

P-35

HBC19081

HBC1KJ00

m

m

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
(UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

1,77

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
(SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

6,38

m

Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el
desmuntatge inclòs
(SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

75,59

€

P-37

HG4242JD

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs
(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

194,19

€

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs
(TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

349,49

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

30,16

P-39

HGD1222E

u

u

P-40

HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

51,92

€

P-41

HQU1B150

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

68,36

€

P-42

HQU1D190

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial
(VUITANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

81,18

€

P-43

HQU1E170

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
(SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

72,63

€

P-44

HQU22301

u

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

67,42

€

P-45

HQU25701

u

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

27,83

€

P-46

HQU27902

u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

34,45

€

P-47

HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(CENT VINT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

120,97

€

P-48

HQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

69,48

€

P-49

HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

79,48

€

P-50

HQU2GF01

u

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

51,59

€

P-51

HQU2P001

u

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

2,23

€

P-52

HQUA1100

u

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

115,11

€

€

HBC1MPP1

HG4243JM

4

€

P-36

P-38

Pàg.:

€

€
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76,27

€

193,59

€

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

20,65

€

u

Reconeixement mèdic
(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

40,33

€

HQUAP000

u

Curset de primers auxilis i socorrisme
(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

213,03

€

HQUZM000

h

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

23,54

€

P-53

HQUA3100

u

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-54

HQUAAAA0

u

Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament
(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-55

HQUACCJ0

u

P-56

HQUAM000

P-57

P-58

REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA
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P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

H1411111

H1424340

H142CD70

H1432012

H1445003

H1446004

H1447005

u

u

u

u

u

u

u

Pàg.:

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes
Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors
circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
Altres conceptes

6,48

€

6,48000

€

8,80

€

€

10,67

€

10,67000

€

20,99

€

20,99000

€

Altres conceptes

1,60
1,60000

€
€

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149
Altres conceptes

14,28
14,28000

€
€

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

12,00
12,00000

€
€

3,23

€

3,23000

€

16,76
16,76000

€
€

53,98

€

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Altres conceptes
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Altres conceptes

P-15

P-16
8,80000

Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
Altres conceptes

P-17

P-18

P-19

P-20

P-21
P-8

H145E003

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Altres conceptes

P-22
P-9

H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Altres conceptes

P-23
P-10

P-11

H147D102

H147D304

u

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
Altres conceptes
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
Altres conceptes

P-24
53,98000
195,63

€

P-25

P-13

P-14

H147D405

H147L015

H147M007

u

u

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Altres conceptes
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
Altres conceptes
Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

H1522111

H152J105

H152N681

H152PA11

H152U000

H152V017

H153A9F1

H15Z1001

H15Z2011

H16F1003

H16F3000

m

m

m

m

m

m3

u

h

h

u

h

€
P-26

195,63000

€

572,12

€

P-27
P-12

Pàg.:

1

572,12000

€

26,66

€

26,66000

€

127,49

€

P-28

P-29

HBB21201

HBBAC005

HBBAC013

HBBAE001

u

u

u

u

2

Altres conceptes

127,49000

€

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes

16,05

€

16,05000

€

6,65

€

6,65000

€

8,45

€

8,45000

€

33,98

€

33,98000

€

2,66

€

2,66000

€

35,11

€

35,11000

€

26,33

€

26,33000

€

Altres conceptes

51,73
51,73000

€
€

Altres conceptes

23,54
23,54000

€
€

Altres conceptes

167,45
167,45000

€
€

Altres conceptes

29,57
29,57000

€
€

67,87

€

67,87000

€

32,70

€

32,70000

€

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
Altres conceptes
Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta,
desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Altres conceptes
Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Senyaler

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Presencia al lloc de treball de recursos preventius

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes

36,27

€

36,27000

€

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Altres conceptes

6,29
6,29000

€
€
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P-30

542,13

€

P-31

P-32

P-33

P-34

P-35

P-36

P-37

P-38

P-39

HBBAF000

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 170 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

BBBAD000

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am

209,43000

€

BBBAF000

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma t
Altres conceptes

273,25000
59,45000

€
€

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

169,57

€

HBBAF002

u

BBBAF002

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma t

72,16000

€

BBBAD002

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am
Altres conceptes

55,70000
41,71000

€
€

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

49,84

€

49,84000

€

161,47

€

HBBAF004

HBBJ0002

HBC19081

HBC1KJ00

HBC1MPP1

HG4242JD

u

u

Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus,
òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs
Altres conceptes

m

m

m

u

€

Altres conceptes

1,77
1,77000

€
€

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes

6,38
6,38000

€
€

Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el
desmuntatge inclòs
Altres conceptes

75,59

€

75,59000

€

194,19

€

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs
u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per a seguretat i salut

B1ZGM2JD

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, te
Altres conceptes

164,42000
29,36000

€
€

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs

349,49

€

u

B1ZGM3JM

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, t

B1ZGW420

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per a seguretat i salut
Altres conceptes

HGD1222E
B1ZGYD10

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
u

Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra, per a segu

0,41000

€

B1ZGW420

HG4243JM

B1ZGP220

P-40

P-41

P-42

P-43
161,47000

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-44

P-45

P-46

HM31161J

HQU1B150

HQU1D190

HQU1E170

HQU22301

HQU25701

HQU27902

u

u

mes

mes

mes

u

u

u

Pàg.:

4

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, d
Altres conceptes

12,39000
13,30000

€
€

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes

51,92

€

51,92000

€

68,36

€

68,36000

€

81,18

€

81,18000

€

72,63

€

72,63000

€

67,42

€

67,42000

€

27,83

€

27,83000

€

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres
Altres conceptes
Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial
Altres conceptes
Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
Altres conceptes
Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes

34,45

€

34,45000

€

P-47

HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes

120,97
120,97000

€
€

P-48

HQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes

69,48
69,48000

€
€

P-49

HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

79,48
79,48000

€
€

51,59

€

51,59000

€

2,23
2,23000

€
€

115,11

€

115,11000

€

Altres conceptes
P-50
309,36000
0,41000
39,72000
30,16

€
€

P-51

u

HQU2P001

u

€
€

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes

P-52
4,47000

HQU2GF01

€

HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
Altres conceptes
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P-53

P-54

P-55

P-56

P-57

P-58

HQUA3100

HQUAAAA0

HQUACCJ0

HQUAM000

HQUAP000

HQUZM000

u

u

u

u

u

h

Pàg.:

5

76,27

€

76,27000

€

Altres conceptes

193,59
193,59000

€
€

Altres conceptes

20,65
20,65000

€
€

Altres conceptes

40,33
40,33000

€
€

Altres conceptes

213,03
213,03000

€
€

Altres conceptes

23,54
23,54000

€
€

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
Altres conceptes
Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

Reconeixement mèdic

Curset de primers auxilis i socorrisme

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA

PRESSUPOST

Annex 12. Estudi de Seguretat i Salut
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PRESSUPOST

Pàg.:

OBRA

01

CGRCDE001

CAPÍTOL

01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

16,05

20,000

321,00

2 H152J105

m

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

6,65

25,000

166,25

3 H152N681

m

Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
(P - 17)

8,45

45,000

380,25

4 H152PA11

m

Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i
plataforma de fusta, desmuntatge inclòs (P - 18)

33,98

5,000

169,90

5 H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 19)

2,66

0,000

0,00

6 H152V017

m3

Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 20)

35,11

30,000

1.053,30

7 H153A9F1

u

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 21)

26,33

10,000

263,30

8 HBBAC005

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

32,70

4,000

130,80

9 HBBAC013

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

36,27

4,000

145,08

10 HBBAE001

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 29)

6,29

1,000

6,29

11 HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

49,84

6,000

299,04

12 HBBJ0002

u

Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb
una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de
vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

161,47

1,000

161,47

13 HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

51,92

4,000

207,68

14 HBC19081

m

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 34)

1,77

250,000

442,50

15 HBC1KJ00

m

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

6,38

75,000

478,50

16 HBB21201

u

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

67,87

8,000

542,96

17 HBC1MPP1

m

Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i
encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

75,59

50,000

3.779,50

254,98

18 HBBAF000

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 170 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

542,13

2,000

1.084,26

6.408,63

19 HBBAF002

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

169,57

4,000

678,28

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

6,48

23,000

149,04

2 H1424340

u

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 2)

8,80

2,000

17,60

3 H142CD70

u

Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 3)

10,67

2,000

21,34

4 H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)

20,99

9,000

188,91

5 H1445003

u

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

1,60

8,000

12,80

6 H1446004

u

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 6)

14,28

8,000

114,24

7 H1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 7)

12,00

8,000

96,00

8 H145E003

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 8)

3,23

72,000

232,56

9 H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 9)

16,76

9,000

150,84

10 H147D102

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 10)

53,98

6,000

323,88

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-1 (P - 11)

195,63

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 12)

572,12

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 13)

26,66

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P 14)

127,49

12 H147D405

13 H147L015

14 H147M007

TOTAL

CAPÍTOL

u

u

u

01.01

OBRA

01

CGRCDE001

CAPÍTOL

02

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

6,000

6,000

9,000

2,000

2

m

u

u

Pàg.:

1 H1522111

1 H1411111

11 H147D304

PRESSUPOST

1.173,78

3.432,72

239,94

EUR

EUR
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PRESSUPOST
TOTAL

CAPÍTOL

Pàg.:

01.02

3

PRESSUPOST

3 HG4242JD
01

CGRCDE001

CAPÍTOL

03

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1B150

2 HQU1D190

3 HQU1E170

mes

mes

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50
litres (P - 41)

68,36

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 42)

81,18

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 43)

72,63

5,000

5,000

5,000

341,80

405,90

363,15

TOTAL

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

67,42

27,000

1.820,34

5 HQU25701

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

27,83

6,000

166,98

6 HQU27902

u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

34,45

3,000

103,35

u

CAPÍTOL

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 37)

194,19

1,000

01.04

194,19

604,00

OBRA

01

CGRCDE001

CAPÍTOL

05

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 52)

115,11

1,000

115,11

2 HQUA3100

u

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 53)

76,27

4,000

305,08

3 HQUAAAA0

u

Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 54)

193,59

1,000

193,59

4 HQUACCJ0

u

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 55)

20,65

1,000

20,65

5 HQUAM000

u

Reconeixement mèdic (P - 56)

40,33

27,000

1.088,91

TOTAL

4 HQU22301

4

UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 38)

10.310,36

OBRA

Pàg.:

CAPÍTOL

01.05

1.723,34

OBRA

01

CGRCDE001

CAPÍTOL

06

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 25)

29,57

0,000

0,00

2 HQUAP000

u

Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57)

213,03

3,000

639,09

167,45

4,000

669,80

7 HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 47)

120,97

1,000

120,97

3 H16F1003

u

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P 24)

8 HQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 48)

69,48

2,000

138,96

4 H15Z2011

h

Senyaler (P - 23)

23,54

8,000

188,32

5 H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 22)

51,73

8,000

413,84

9 HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 49)

79,48

3,000

238,44

10 HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)

51,59

2,000

103,18

11 HQU2P001

u

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

2,23

3,000

6,69

12 HQUZM000

h

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 58)

23,54

100,000

2.354,00

TOTAL

CAPÍTOL

01.03

TOTAL

CAPÍTOL

01.06

1.911,05

6.163,76

OBRA

01

CGRCDE001

CAPÍTOL

04

PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 HGD1222E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

30,16

2,000

60,32

2 HG4243JM

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma

349,49

1,000

349,49

EUR

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Annex 12. Estudi de Seguretat i Salut

Pressupost Seguretat i Salut. Projecte Avantcanal Xerta_2020

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: CAPÍTOL
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL

01.01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

CAPÍTOL

01.02

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

CAPÍTOL

01.03

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

CAPÍTOL

01.04

PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

CAPÍTOL

01.05

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

CAPÍTOL

01.06

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

OBRA

01

CGRCDE001

6.408,63
10.310,36
6.163,76
604,00
1.723,34
1.911,05
27.121,14

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
27.121,14
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA

01

CGRCDE001

27.121,14
27.121,14

EUR

Pressupost Seguretat i Salut. Projecte Avantcanal Xerta_2020

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

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

27.121,14

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 27.121,14...............................................................

3.525,75

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 27.121,14...................................................................

1.627,27

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

21 % IVA SOBRE 32.274,16...................................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
trenta-nou mil cinquanta-un euros amb setanta-tres cèntims
L´autor de l´Estudi

Roberto Vicente Martín
E Civil i EOI
Col·legiat 10.225

1

32.274,16

6.777,57
39.051,73
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l’avantcanal existent estigui inundat. Això passa per taponar les fuites de l’actual comporta tipus

1. INTRODUCCIÓ
L’execució de les obres descrites en el present projecte està condicionat al propi funcionament del
Canal de la Dreta de l’Ebre així com a l’ús de la resclosa existent per a possibilitar la navegació pel riu
Ebre. Habitualment, el període de tancament anual del canal es d'un màxim de 2 mesos, essent l'usual
de 1 a 1,5 mesos ja que aquest període està condicionat a les possibles crescudes del Riu Ebre,
situació que obliga a induir un nivell d’aigua a l’avantcanal per evitar trencaments del mateix a causa
de les supressions.

2. FASES D’OBRA

Taintor amb l’ajut d’un equip de treballs subaquàtics tot generant una parada amb un mur de gabions
i revestiment d’argiles per a poder controlar les possibles fuites que hi hagin pogut seguir succeint.
L’aigua que pugui restar en aquet tram d’avantcanal, entre la comporta Taintor i l’enclusa, s’haurà
d’extreure amb un sistema de bombament que conduirà les aigües al riu. Un cop executades les obres
que garanteixen les condicions de treball, s’iniciaran els treballs de demolició de la finestra per a la
instalꞏlació de la comporta mural i preparació dels paraments dels recrescuts associats a al comporta
tipus enclusa. Amb la comporta mural instalꞏlada es valorarà si és necessari traslladar el mur de
contenció de l’aigua que fuita de la comporta Taintor aigües avall de la mateixa per tal d’evitar el
funcionament continu de les bombes submergibles. Es podria habilitar la sortida de l’aigua per la
mateixa comporta mural recentment instalꞏlada. Garantida l’estanqueïtat de la zona on s’ha d’instalꞏlar

El disseny constructiu del projecte per tant, ha d'estar condicionat al curt període per executar les

la comporta tipus enclusa, es procedirà a l’execució dels diferents murs i la fixació dels pistons

obres. En aquest sentit, s’han establert un seguit de fases d’obra ajustades a durades entre 2 i 3

hidràulics d’accionament sobre els paraments de l’actual avantcanal. Amb l’obra civil executada,

mesos per tal d’executar en tres anualitats la totalitat de les obres. Les fases es descriuen a

s’iniciaran els treballs d’instalꞏlació de la comporta tipus enclusa, treballs que ocuparan gran part del

continuació:

període dedicat a la FASE 1. Aquests treballs finalitzaran amb les feines de connexió elèctrica i
oleohidràulica així com les estructures auxiliars associades. Aquesta fase és la que requerirà d’un

FASE 0

major temps degut a la complexitat i especificitat dels treballs d’instalꞏlació de la comporta tipus
enclusa. La durada estimada dels treballs és de 3,5 mesos.

L’anomenada FASE 0 implica les feines associades a l’encàrrec i fabricació dels equips hidràulics.
Aquests elements requereixen d’un important temps de fabricació que fa que la seva previsió en la

FASE 2

comanda sigui clau per al correcte desenvolupament de les obres. L’element més limitant pel que fa
a la fabricació dels equips és la comporta tipus enclusa, la qual s’ha previst que estigui fabricada entre

En la següent fase, executada a partir de la finalització de la següent campanya de reg, en la que ja

20 i 22 setmanes (segons consulta a fabricants). A aquest període de fabricació se suma el temps de

es podrà aïllar l'avantcanal mitjançant la nova comporta, s’executarà la construcció dels 200 m de

transport, que pot ser de diversos dies fins al lloc de les obres. Aquestes operacions haurien d’iniciar-

revestiment de l’avantcanal i la seva connexió a l’actual obra civil. S’executarà la nova rampa d’accés.

se al mes de maig per tal de poder rebre els equips hidràulics necessaris per a la fase següent al final

També s’haurà de construir el nou camí de servei per poder executar les obres i per la futura neteja

de la campanya de reg, aproximadament al mes de novembre.

de algues que creixeran a les parets del canal. En aquesta fase es connectarà el nou canal amb el
sobreeixidor existent, perquè pugui continuar en servei i es deixaran preparats els murs per la

FASE 1

instalꞏlació del nou sobreeixidor en la següent fase. En aquesta fase les feines de moviment de terres
i formigonat de paraments seran les principals, establint un temps estimat de les feines de 3 mesos.

En aquesta fase, està prevista l’arribada dels equips hidràulics a les instalꞏlacions de l’obra, per tal de
preparar-los per a la seva instalꞏlació. Previ a aquestes feines, s’han d’executar un seguit d’accions
imprescindibles per a la seva instalꞏlació. S’ha de garantir poder executar els treballs sense que
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FASE 3
En la darrera fase s’instalꞏlarà el nou sobreeixidor i biga deflectora i es retirarà l’actual biga deflectora,
amb tota la obra civil i instalꞏlacions necessàries per al seu funcionament. Aquests treballs inclouran
els treballs relatius al bol esmorteïdor associat al nou sobreeixidor. A més a més, s’instalꞏlaran les
proteccions flexibles o malles en el massís rocós. Aquesta fase s’executarà en el període en el que
no hi ha tanta demanada de reg per tal de compatibilitzar les feines amb el servei del Canal. la durada
estimada d’aquests treballs serà de 3 mesos.
Aquestes 3 darreres fases s'haurien de executar en tres anualitats, és a dir, en tres períodes de
tancament del canal degut al poc temps que es disposa per executar obres. En els següents
diagrames de Gantt es poden comprovar les diferents fases i treballs associats. Es presenta un primer
diagrama de Gantt general de les obres seguit de 4 diagrames addicionals associats a cadascuna
d’elles que permeten visualitzar a una escala de treball menor les diferents fases.
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Id
1

2
3

4

Nombre de tarea

Duración

Comienzo

Fin

1 REVESTIMENT I
CONDICIONAMENT DE
L'AVANTCANAL DE XERTA

716 días

lun
03/05/21

lun
29/01/24

110 días

lun 03/05/21 vie 01/10/21

110 días

lun 03/05/21 vie 01/10/21

86 días

lun 04/10/21 lun 31/01/22

1.1 FASE 0
1.1.1 Comanda, fabricació i
transport d'equips hidràulics

1.2 FASE 1

5

1.2.1 Preparació de la zona d'obres. 5 días
Neteja i esbrossada de la rampa
d'accés

lun 04/10/21 vie 08/10/21

9

1.2.5 Arribada a obra dels equips
hidràulics i preparació per a
instalꞏlació

2 días

lun 04/10/21 mar
05/10/21

6

1.2.2 Impermeabilització de la
comporta Taintor

2 días

lun 11/10/21 mar
12/10/21

7

1.2.3 Execució de la parada amb
gabions i argiles

4 días

mié
13/10/21

lun 18/10/21

8

1.2.4 Demolicions associades a
l'avantcanal existent

5 días

mar
19/10/21

lun 25/10/21

10

1.2.6 Instalꞏlació de la comporta
mural (accionament manual)

2 días

mar
19/10/21

mié
20/10/21

11

1.2.7 Execució de la parada amb
gabions i argiles

4 días

jue 21/10/21 mar
26/10/21

12

1.2.8 Execució dels recrescuts dels 10 días
murs associats a l'enclusa

mar
26/10/21

lun 08/11/21

13

1.2.9 Instalꞏlació de la comporta
tipus enclusa

60 días

mar
09/11/21

lun 31/01/22

14

1.2.10 Connexionat elements
10 días
hidràulics i elèctrics d'accionament
de l'enclusa

mar
18/01/22

lun 31/01/22

15

1.3 FASE 2

72 días

mié 02/11/22jue 09/02/23

16

1.3.1 Neteja i esbrossada massís
rocós i zona del camí de servei

12 días

mié
02/11/22

18

1.3.3 Encofrat i ferrallat de
l'avantcanal

15 días

vie 11/11/22 jue 01/12/22

17

1.3.2 Moviment de terres associat a 20 días
la preparació de la base de
l'avantcanal

vie 18/11/22 jue 15/12/22

19

1.3.4 Formigonat de l'avantcanal

25 días

vie 18/11/22 jue 22/12/22

20

1.3.5 Terraplenat i excavació del
camí de servei

15 días

vie 16/12/22 jue 05/01/23

21

1.3.6 Execució del camí de servei i
camí lateral

25 días

vie 06/01/23 jue 09/02/23

22

1.4 FASE 3

mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
enero
febrero
19/0426/0403/0510/0517/0524/0531/0507/0614/0621/0628/0605/0712/0719/0726/0702/0809/0816/0823/0830/0806/0913/0920/0927/0904/1011/1018/1025/1001/1108/1115/1122/1129/1106/1213/1220/1227/1203/0110/0117/0124/0131/0107/0214/0221/0228/0207/0314/0321/0328/0304/0411/0418/0425/0402/0509/0516/0523/0530/0506/0613/0620/0627/0604/0711/0718/0725/0701/0808/0815/0822/0829/0805/0912/0919/0926/0903/1010/1017/1024/1031/1007/1114/1121/1128/1105/1212/1219/1226/1202/0109/0116/0123/0130/0106/0213/0220/0227/0206/0313/0320/0327/0303/0410/0417/0424/0401/0508/0515/0522/0529/0505/0612/0619/0626/0603/0710/0717/0724/0731/0707/0814/0821/0828/0804/0911/0918/0925/0902/1009/1016/1023/1030/1006/1113/1120/1127/1104/1211/1218/1225/1201/0108/0115/0122/0129/0105/0212/0219

jue 17/11/22

61 días

lun 06/11/23 lun 29/01/24

23

1.4.1 Instalꞏlació de la nova biga
deflectora

8 días

lun 06/11/23 mié
15/11/23

24

1.4.2 Retirada de l'antiga biga
deflectora

3 días

jue 16/11/23 lun 20/11/23

25

1.4.3 Instalꞏlació del nou
sobreeixidor

40 días

mar
21/11/23

lun 15/01/24

28

1.4.6 Instalꞏlació malles de protecció 8 días

mar
21/11/23

jue 30/11/23

26

1.4.4 Adequació del bol esmorteïdor 20 días
de sortida

mar
02/01/24

lun 29/01/24

27

1.4.5 Instalꞏlació de la passarelꞏla
d'accés al sobreeixidor

mar
16/01/24

lun 29/01/24

10 días

REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL.
T.M. XERTA
Id
1
2
3
4
5
9
6

Modo de Nombre de tarea
tarea

1 REVESTIMENT I
CONDICIONAMENT DE
L'AVANTCANAL
DE XERTA
1.1 FASE 0
1.1.1 Comanda, fabricació i
transport d'equips hidràulics

Duración

716 días
110 días
110 días

1.2 FASE 1

86 días
1.2.1 Preparació de la zona d'obres. 5 días
Neteja i esbrossada de la rampa
d'accés
1.2.5 Arribada a obra dels equips
hidràulics i preparació per a
instalꞏlació
1.2.2 Impermeabilització de la
comporta Taintor

2 días
2 días

7

1.2.3 Execució de la parada amb
gabions i argiles

4 días

8

1.2.4 Demolicions associades a
l'avantcanal existent

5 días

10

1.2.6 Instalꞏlació de la comporta
mural (accionament manual)

2 días

11

1.2.7 Execució de la parada amb
gabions i argiles

4 días

12

1.2.8 Execució dels recrescuts dels 10 días
murs associats a l'enclusa

13

1.2.9 Instalꞏlació de la comporta
tipus enclusa

14

1.2.10 Connexionat elements
10 días
hidràulics i elèctrics d'accionament
de l'enclusa

15

1.3 FASE 2

60 días

72 días
12 días

16

1.3.1 Neteja i esbrossada massís
rocós i zona del camí de servei

18

1.3.3 Encofrat i ferrallat de l'avantcan15 días

17

1.3.2 Moviment de terres associat a 20 días
la preparació de la base de
l'avantcanal
1.3.4 Formigonat de l'avantcanal
25 días
1.3.5 Terraplenat i excavació del
15 días
camí de servei

19
20
21
22
23
24
25
28
26
27

1.3.6 Execució del camí de servei i
camí lateral

Comienzo

Fin

mayo
03/05

lun
lun
03/05/21
29/01/24
lun 03/05/21vie 01/10/21
lun 03/05/21 vie 01/10/21
lun 04/10/21lun 31/01/22
lun 04/10/21 vie 08/10/21
lun 04/10/21 mar
05/10/21
lun 11/10/21 mar
12/10/21
mié
lun 18/10/21
13/10/21
mar
lun 25/10/21
19/10/21
mar
mié
19/10/21
20/10/21
jue 21/10/21 mar
26/10/21
mar
lun 08/11/21
26/10/21
mar
lun 31/01/22
09/11/21
mar
lun 31/01/22
18/01/22
mié 02/11/22jue 09/02/23
mié
jue 17/11/22
02/11/22
vie 11/11/22 jue 01/12/22
vie 18/11/22 jue 15/12/22
vie 18/11/22 jue 22/12/22
vie 16/12/22 jue 05/01/23

25 días

vie 06/01/23 jue 09/02/23

61 días
1.4.1 Instalꞏlació de la nova biga defle8 días
1.4.2 Retirada de l'antiga biga deflect 3 días
1.4.3 Instalꞏlació del nou sobreeixido 40 días
1.4.6 Instalꞏlació malles de protecció 8 días
1.4.4 Adequació del bol esmorteïdor 20 días

lun 06/11/23lun 29/01/24
lun 06/11/23 mié 15/11/23
jue 16/11/23 lun 20/11/23
mar 21/11/23lun 15/01/24
mar 21/11/23jue 30/11/23
mar
lun 29/01/24
02/01/24
mar
lun 29/01/24
16/01/24

1.4 FASE 3

de sortida

1.4.5 Instalꞏlació de la passarelꞏla
d'accés al sobreeixidor

10 días

10/05

17/05

24/05

junio
31/05

07/06

14/06

21/06

julio
28/06 05/07

12/07

19/07

26/07

agosto
02/08

09/08

16/08

23/08

septiembre
30/08 06/09

13/09

20/09

octu
27/09 0

REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA
Id

Nombre de tarea
1

2
3
4

1 REVESTIMENT I
CONDICIONAMENT DE
L'AVANTCANAL DE XERTA
1.1 FASE 0
1.1.1 Comanda, fabricació i
transport d'equips hidràulics

1.2 FASE 1

Duración

Comienzo

Fin

716 días

lun
03/05/21

lun
29/01/24

110 días
110 días

lun 03/05/21 vie 01/10/21
lun 03/05/21 vie 01/10/21

86 días

lun 04/10/21 lun 31/01/22
lun 04/10/21 vie 08/10/21

5

1.2.1 Preparació de la zona d'obres. 5 días
Neteja i esbrossada de la rampa
d'accés

9

1.2.5 Arribada a obra dels equips
hidràulics i preparació per a
instalꞏlació

2 días

lun 04/10/21 mar
05/10/21

6

1.2.2 Impermeabilització de la
comporta Taintor

2 días

lun 11/10/21 mar
12/10/21

7

1.2.3 Execució de la parada amb
gabions i argiles

4 días

mié
13/10/21

lun 18/10/21

8

1.2.4 Demolicions associades a
l'avantcanal existent

5 días

mar
19/10/21

lun 25/10/21

10

1.2.6 Instalꞏlació de la comporta
mural (accionament manual)

2 días

mar
19/10/21

mié
20/10/21

11

1.2.7 Execució de la parada amb
gabions i argiles

4 días

jue 21/10/21 mar
26/10/21

12

1.2.8 Execució dels recrescuts dels 10 días
murs associats a l'enclusa

mar
26/10/21

lun 08/11/21

13

1.2.9 Instalꞏlació de la comporta
tipus enclusa

60 días

mar
09/11/21

lun 31/01/22

14

1.2.10 Connexionat elements
10 días
hidràulics i elèctrics d'accionament
de l'enclusa

mar
18/01/22

lun 31/01/22

15

1.3 FASE 2

72 días
12 días

mié 02/11/22jue 09/02/23
mié
jue 17/11/22
02/11/22

15 días

vie 11/11/22 jue 01/12/22

17

1.3.2 Moviment de terres associat a 20 días
la preparació de la base de
l'avantcanal

vie 18/11/22 jue 15/12/22

19

1.3.4 Formigonat de l'avantcanal

25 días

vie 18/11/22 jue 22/12/22

20

1.3.5 Terraplenat i excavació del
camí de servei

15 días

vie 16/12/22 jue 05/01/23

21

1.3.6 Execució del camí de servei i
camí lateral

25 días

vie 06/01/23 jue 09/02/23

61 días
8 días

lun 06/11/23 lun 29/01/24
lun 06/11/23 mié
15/11/23

16

1.3.1 Neteja i esbrossada massís
rocós i zona del camí de servei

18

1.3.3 Encofrat i ferrallat de
l'avantcanal

22

1.4 FASE 3

23

1.4.1 Instalꞏlació de la nova biga
deflectora

24

1.4.2 Retirada de l'antiga biga
deflectora

3 días

jue 16/11/23 lun 20/11/23

25

1.4.3 Instalꞏlació del nou
sobreeixidor

40 días

mar
21/11/23

lun 15/01/24

28

1.4.6 Instalꞏlació malles de protecció 8 días

mar
21/11/23

jue 30/11/23

26

1.4.4 Adequació del bol esmorteïdor 20 días
de sortida

mar
02/01/24

lun 29/01/24

27

1.4.5 Instalꞏlació de la passarelꞏla
d'accés al sobreeixidor

mar
16/01/24

lun 29/01/24

10 días

octubre
27/09

04/10

11/10

18/10

25/10

noviembre
01/11

08/11

15/11

22/11

diciembre
29/11

06/12

13/12

20/12

27/12

enero

03/01

10/01

17/01

24/01

febrero
31/01
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Id

Nombre de tarea
1

2
3
4

1 REVESTIMENT I
CONDICIONAMENT DE
L'AVANTCANAL DE XERTA
1.1 FASE 0
1.1.1 Comanda, fabricació i
transport d'equips hidràulics

1.2 FASE 1

Duración

Comienzo

Fin

716 días

lun
03/05/21

lun
29/01/24

110 días
110 días

lun 03/05/21 vie 01/10/21
lun 03/05/21 vie 01/10/21

86 días

lun 04/10/21 lun 31/01/22
lun 04/10/21 vie 08/10/21

5

1.2.1 Preparació de la zona d'obres. 5 días
Neteja i esbrossada de la rampa
d'accés

9

1.2.5 Arribada a obra dels equips
hidràulics i preparació per a
instalꞏlació

2 días

lun 04/10/21 mar
05/10/21

6

1.2.2 Impermeabilització de la
comporta Taintor

2 días

lun 11/10/21 mar
12/10/21

7

1.2.3 Execució de la parada amb
gabions i argiles

4 días

mié
13/10/21

lun 18/10/21

8

1.2.4 Demolicions associades a
l'avantcanal existent

5 días

mar
19/10/21

lun 25/10/21

10

1.2.6 Instalꞏlació de la comporta
mural (accionament manual)

2 días

mar
19/10/21

mié
20/10/21

11

1.2.7 Execució de la parada amb
gabions i argiles

4 días

jue 21/10/21 mar
26/10/21

12

1.2.8 Execució dels recrescuts dels 10 días
murs associats a l'enclusa

mar
26/10/21

lun 08/11/21

13

1.2.9 Instalꞏlació de la comporta
tipus enclusa

60 días

mar
09/11/21

lun 31/01/22

14

1.2.10 Connexionat elements
10 días
hidràulics i elèctrics d'accionament
de l'enclusa

mar
18/01/22

lun 31/01/22

15

1.3 FASE 2

72 días
12 días

mié 02/11/22jue 09/02/23
mié
jue 17/11/22
02/11/22

15 días

vie 11/11/22 jue 01/12/22

17

1.3.2 Moviment de terres associat a 20 días
la preparació de la base de
l'avantcanal

vie 18/11/22 jue 15/12/22

19

1.3.4 Formigonat de l'avantcanal

25 días

vie 18/11/22 jue 22/12/22

20

1.3.5 Terraplenat i excavació del
camí de servei

15 días

vie 16/12/22 jue 05/01/23

21

1.3.6 Execució del camí de servei i
camí lateral

25 días

vie 06/01/23 jue 09/02/23

61 días
8 días

lun 06/11/23 lun 29/01/24
lun 06/11/23 mié
15/11/23

16

1.3.1 Neteja i esbrossada massís
rocós i zona del camí de servei

18

1.3.3 Encofrat i ferrallat de
l'avantcanal

22

1.4 FASE 3

23

1.4.1 Instalꞏlació de la nova biga
deflectora

24

1.4.2 Retirada de l'antiga biga
deflectora

3 días

jue 16/11/23 lun 20/11/23

25

1.4.3 Instalꞏlació del nou
sobreeixidor

40 días

mar
21/11/23

lun 15/01/24

28

1.4.6 Instalꞏlació malles de protecció 8 días

mar
21/11/23

jue 30/11/23

26

1.4.4 Adequació del bol esmorteïdor 20 días
de sortida

mar
02/01/24

lun 29/01/24

27

1.4.5 Instalꞏlació de la passarelꞏla
d'accés al sobreeixidor

mar
16/01/24

lun 29/01/24

10 días

noviembre
31/10

07/11

14/11

21/11

diciembre
28/11

05/12

12/12

19/12

26/12

enero

02/01

09/01

16/01

23/01

febrero
30/01

06/02
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Id

Nombre de tarea
1

2
3
4

1 REVESTIMENT I
CONDICIONAMENT DE
L'AVANTCANAL DE XERTA
1.1 FASE 0
1.1.1 Comanda, fabricació i
transport d'equips hidràulics

1.2 FASE 1

Duración

Comienzo

Fin

716 días

lun
03/05/21

lun
29/01/24

110 días
110 días

lun 03/05/21 vie 01/10/21
lun 03/05/21 vie 01/10/21

86 días

lun 04/10/21 lun 31/01/22
lun 04/10/21 vie 08/10/21

5

1.2.1 Preparació de la zona d'obres. 5 días
Neteja i esbrossada de la rampa
d'accés

9

1.2.5 Arribada a obra dels equips
hidràulics i preparació per a
instalꞏlació

2 días

lun 04/10/21 mar
05/10/21

6

1.2.2 Impermeabilització de la
comporta Taintor

2 días

lun 11/10/21 mar
12/10/21

7

1.2.3 Execució de la parada amb
gabions i argiles

4 días

mié
13/10/21

lun 18/10/21

8

1.2.4 Demolicions associades a
l'avantcanal existent

5 días

mar
19/10/21

lun 25/10/21

10

1.2.6 Instalꞏlació de la comporta
mural (accionament manual)

2 días

mar
19/10/21

mié
20/10/21

11

1.2.7 Execució de la parada amb
gabions i argiles

4 días

jue 21/10/21 mar
26/10/21

12

1.2.8 Execució dels recrescuts dels 10 días
murs associats a l'enclusa

mar
26/10/21

lun 08/11/21

13

1.2.9 Instalꞏlació de la comporta
tipus enclusa

60 días

mar
09/11/21

lun 31/01/22

14

1.2.10 Connexionat elements
10 días
hidràulics i elèctrics d'accionament
de l'enclusa

mar
18/01/22

lun 31/01/22

15

1.3 FASE 2

72 días
12 días

mié 02/11/22jue 09/02/23
mié
jue 17/11/22
02/11/22

15 días

vie 11/11/22 jue 01/12/22

17

1.3.2 Moviment de terres associat a 20 días
la preparació de la base de
l'avantcanal

vie 18/11/22 jue 15/12/22

19

1.3.4 Formigonat de l'avantcanal

25 días

vie 18/11/22 jue 22/12/22

20

1.3.5 Terraplenat i excavació del
camí de servei

15 días

vie 16/12/22 jue 05/01/23

21

1.3.6 Execució del camí de servei i
camí lateral

25 días

vie 06/01/23 jue 09/02/23

61 días
8 días

lun 06/11/23 lun 29/01/24
lun 06/11/23 mié
15/11/23

16

1.3.1 Neteja i esbrossada massís
rocós i zona del camí de servei

18

1.3.3 Encofrat i ferrallat de
l'avantcanal

22

1.4 FASE 3

23

1.4.1 Instalꞏlació de la nova biga
deflectora

24

1.4.2 Retirada de l'antiga biga
deflectora

3 días

jue 16/11/23 lun 20/11/23

25

1.4.3 Instalꞏlació del nou
sobreeixidor

40 días

mar
21/11/23

lun 15/01/24

28

1.4.6 Instalꞏlació malles de protecció 8 días

mar
21/11/23

jue 30/11/23

26

1.4.4 Adequació del bol esmorteïdor 20 días
de sortida

mar
02/01/24

lun 29/01/24

27

1.4.5 Instalꞏlació de la passarelꞏla
d'accés al sobreeixidor

mar
16/01/24

lun 29/01/24

10 días

noviembre
30/10

06/11

13/11

20/11

diciembre
27/11

04/12

11/12

18/12

25/12

enero

01/01

08/01

15/01

22/01

febrero
29/01
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1. INTRODUCCIÓ

2.2.3. Ocupació temporal

Aquest annex té per objecte la descripció dels serveis afectats existents i les afeccions creades

L’ocupació temporal només es produirà al camí d’accés durant el temps que durin les obres del seu

dintre de l’àmbit d’estudi de les obres.

condicionament, no preveient cas ocupació de parcel·les particulars durant el temps que durin les
obres.

Tots els terrenys per on es desenvolupen les actuacions són de naturalesa rústica.

2.3.

Resum d’afeccions

2. EXPROPIACIONS
2.1.

Recollida d’informació

El resum de les afeccions a les finques es detalla a la taula següent:

Tipus d’afecció

Els treballs de recollida d’informació que s’han portat a terme per a la identificació de les afeccions
creades a la zona objecte d’actuació han estat els següents:

Autorització d’Expropiació del ple domini

-

Inspecció sobre el terreny de les possible finques afectades.

Autorització de Servitud de pas d’aqüeducte

-

Internet:

Autorització d’Ocupació temporal

o

Superfície
afectada (m²)
649,25

649,25

0

0

159,77

159,77

TOTAL

“Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro”, a fi i efecte d’obtenir la
referència, classificació i altres dades cadastrals de la/les parcel·les afectades.

2.2.

Criteris adoptats

Els criteris utilitzats varien segons el tipus d’afecció.

2.4.

Fitxes d’informació pública

XERTA

2.2.1. Expropiació del ple domini
Consisteix en les superfícies necessàries que seran objecte de segregació a favor de la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, tenint com beneficiària a la Comunitat General de Regants del
Marge Dret de l’Ebre.
2.2.2. Servitud de pas d’aqüeducte
No s’ha previst cap servitud de pas d’aqüeducte.

Annex 14: Serveis afectats i Expropiacions

Terme municipal:
Finca núm:
Polígon
Parcel·la
Referència cadastral:
Expropiació:
Servitud de pas:
Ocupació Temporal:
Qualificació fiscal:
Aprofitament:

Xerta
1
3
10
43053A003000100000DH
567,50 m²
0 m²
0 m²
Rústica
Agrari
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Terme municipal:
Finca núm:
Polígon
Parcel·la
Referència cadastral:
Expropiació:
Servitud de pas:
Ocupació Temporal:
Qualificació fiscal:
Aprofitament:

Terme municipal:
Finca núm:
Polígon
Parcel·la
Referència cadastral:
Expropiació:
Servitud de pas:
Ocupació Temporal:
Qualificació fiscal:
Aprofitament:

Xerta
2
3
9011
43053A003090110000DQ
0 m²
0 m²
159,77 m²
Rústica
Agrari

Xerta
3
3
33
43053A003000330000DI
81,75 m²
0 m²
0 m²
Rústica
Agrari

2.4.1. Fitxes de les finques afectades
A continuació s’adjunten les fitxes de les finca afectada pel present projecte, obtinguda del lloc web
de la Oficina Virtual del Cadastre.
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Terme municipal: Xerta

Terme municipal: Xerta

Finca núm.: 01

Finca núm.: 02

Referència cadastral: 43053A003000100000DH

Referència cadastral: 43053A003090110000DQ

Annex 14: Serveis afectats i Expropiacions
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Terme municipal: Xerta
Finca núm.: 03
Referència cadastral: 43053A003000330000DI
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2.5.

Taula resum

DADES CADASTRALS
TERME MUNICIPAL

NÚM. FINCA

NATURALESA APROFITAMENT
Polígon

Annex 15: Expropiacions i Serveis afectats

SUPERFÍCIES AFECTADES (m²)

Parcel·la

Autorització
d’Expropiació del ple
domini

Autorització de
Servitud de pas
d’aqüeducte

Autorització
d'Ocupació
Temporal

XERTA

1

3

10

Rústic

Agrari

567,50

0

0

XERTA

2

3

9011

Rústic

Agrari

0

0

159,77

XERTA

3

3

33

Rústic

Agrari

81,75

0

0

TOTAL

649,25

0

159,77
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2.6.

Valoració de les afeccions

2.6.1. Expropiació del ple domini
Per a la valoració del sòl es té en compte la seva naturalesa, el seu aprofitament actual i la
qualificació urbanística dins del planejament vigent. Totes les afeccions es produeixen en espais de
caràcter rústic.
2.6.2. Valoració econòmica afeccions
Per fer front a les expropiacions i les ocupacions temporals es preveu una partida de MIL CINCCENTS CINQUANTA-VUIT EUROS (1.558.00 €)

2.7.

Plànols d’expropiacions

Al document número 2 Plànols del projecte, s’inclouen totes les parcel·les afectades.
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REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA

3. SERVEIS AFECTATS

3.1.1. SOREA

Aquest apartat té per objecte la descripció dels serveis afectats existents dintre de l’àmbit d’estudi de
les obres.

3.1.

Recollida d’informació

Els treballs de recollida d’informació que s’han portat a terme per a la identificació dels serveis i
afeccions existents a la zona objecte d’actuació han estat els següents:
-

Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien ésser afectats durant el
desenvolupament de les obres.

-

Internet: Plataforma eWise de l’ACEFAT per poder determinar la possible afecció d’alguns
serveis que es podrien veure afectats, com xarxes de gas, electricitat i telecomunicacions.

3.2.

Serveis detectats

Amb les dades obtingudes s’ha portat a terme la identificació dels serveis existents que resulten
afectats, en quin punt de l’obra es produeix la interacció, amb quin grau d’intensitat i propietaris
afectats. Els resultats obtinguts es presenten als corresponents plànols i s’ha fet la valoració de la
restitució del mateix dins del pressupost en forma de partida per a reposició de serveis afectats.
La informació dels serveis existents ha estat facilitada per les pròpies companyies, mitjançant la
plataforma eWISE, que fan sempre reserva sobre la seva situació exacta i/o sobre la hipotètica
modificació de l’entorn des del moment en que foren instal·lats.

3.1.

Consultes acefat (eWise)

A continuació es presenten les comunicacions realitzades mitjançant la plataforma eWise, amb les
diferents companyies de serveis presents a la zona.
La informació gràfica obtinguda, es recull a l’apèndix número 1 “Serveis Existents” del present
annex.

Annex 15: Expropiacions i Serveis afectats
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3.1.3. GAS NATURAL
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5034568

5034566

5034569

5034564

5034565

5034567

5034562

5034563

MAPA INDICE

Proyecto: 521210

Descripción: Projecte Avantcanal Xerta

521210-5034568-PROJECTE AVANTCANAL XERTA

´

Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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ESCALA: 1:500
DATA: 10/06/2020 8:10:

521210-5034566-PROJECTE AVANTCANAL XERTA
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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ESCALA: 1:500
DATA: 10/06/2020 8:06:

521210-5034564-PROJECTE AVANTCANAL XERTA

´

Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU

Ajuntament de Xerta
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ESCALA: 1:500
DATA: 10/06/2020 8:06:

521210-5034569-PROJECTE AVANTCANAL XERTA

´

Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU

Ajuntament de Xerta
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ESCALA: 1:500
DATA: 10/06/2020 8:07:

521210-5034565-PROJECTE AVANTCANAL XERTA

´

Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU

Ajuntament de Xerta
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XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLE

LLEGENDA

I FB,FUD
I PE,PVC

(
!

Vàlvula Oberta

( Vàlvula Tancada
!
(





!

Hidrant Columna

"

Hidrant Soterrat

±
!

Descàrrega

 Ventosa

 Vàlvula Reguladora  Estació Elevació


Comptador

 Bomba

Q
(
!



SOREA

Altres Captacions
Boca de Rec

D
"
)

!P
(

Dipòsit
Pou

ESCALA: 1:500
DATA: 10/06/2020 8:07:

521210-5034562-PROJECTE AVANTCANAL XERTA
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU
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521210-5034567-PROJECTE AVANTCANAL XERTA
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU
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521210-5034563-PROJECTE AVANTCANAL XERTA
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Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
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Ref:

521210 - 13693341

Plano:

AFECTACIÓN AT/MT

1:500
Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:

10/06/2020

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:288685.51; Y:4533099.33

Ref:

521210 - 13693342

Plano:

AFECTACIÓN AT/MT

1:500
Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:

10/06/2020

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:288685.51; Y:4533225.56

Ref:

521210 - 13693342

Plano:

AFECTACIÓN BT

1:500
Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:

10/06/2020

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:288685.51; Y:4533225.56

Ref:

521210 - 13693343

Plano:

AFECTACIÓN AT/MT

1:500
Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:

10/06/2020

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:288864.01; Y:4532846.88

Ref:

521210 - 13693344

Plano:

AFECTACIÓN AT/MT

1:500
Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:

10/06/2020

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:288864.01; Y:4532973.11

Ref:

521210 - 13693344

Plano:

AFECTACIÓN BT

1:500
Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:

10/06/2020

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:288864.01; Y:4532973.11

Ref:

521210 - 13693345

Plano:

AFECTACIÓN AT/MT

1:500
Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:

10/06/2020

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:288864.01; Y:4533099.33

Ref:

521210 - 13693346

Plano:

AFECTACIÓN AT/MT

1:500
Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:

10/06/2020

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:289042.51; Y:4532846.88
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Fecha Entrega:

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
521210 -5034564
Projecte Avantcanal Xerta

Proyecto: 521210

Punto: 5034564

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

RED ENTERRADA

POSTE MADERA

10 de junio de 2020
CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964
POSTE HORMIGÓN/OTROS

Escala:

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO.

Coordenadas del centro del plano

ETRS89 UTM 31 X: 288685.511

1:500
Y: 4532973.109

Fecha Entrega:

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
521210 -5034566
Projecte Avantcanal Xerta

Proyecto: 521210

Punto: 5034566

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

RED ENTERRADA

POSTE MADERA

10 de junio de 2020
CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964
POSTE HORMIGÓN/OTROS

Escala:

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO.

Coordenadas del centro del plano

ETRS89 UTM 31 X: 288685.511

1:500
Y: 4533099.334

.
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2

Fecha Entrega:

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
521210 -5034568
Projecte Avantcanal Xerta

Proyecto: 521210

Punto: 5034568

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

RED ENTERRADA

POSTE MADERA

10 de junio de 2020
CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964
POSTE HORMIGÓN/OTROS

Escala:

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO.

Coordenadas del centro del plano

ETRS89 UTM 31 X: 288685.511

1:500
Y: 4533225.559

Fecha Entrega:

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
521210 -5034562
Projecte Avantcanal Xerta

Proyecto: 521210

Punto: 5034562

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

RED ENTERRADA

POSTE MADERA

10 de junio de 2020
CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964
POSTE HORMIGÓN/OTROS

Escala:

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO.

Coordenadas del centro del plano

ETRS89 UTM 31 X: 288864.011

1:500
Y: 4532846.884

Fecha Entrega:

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
521210 -5034565
Projecte Avantcanal Xerta

Proyecto: 521210

Punto: 5034565

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

RED ENTERRADA

POSTE MADERA

10 de junio de 2020
CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964
POSTE HORMIGÓN/OTROS

Escala:

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO.

Coordenadas del centro del plano

ETRS89 UTM 31 X: 288864.011

1:500
Y: 4532973.109

Fecha Entrega:

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
521210 -5034569
Projecte Avantcanal Xerta

Proyecto: 521210

Punto: 5034569

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

RED ENTERRADA
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El Pressupost d’Execució Material (PEM) puja la quantitat de DOS MILIONS TRES-CENTS
CINQUANTA-TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS (2.353.396,94€).
El Pressupost d’Execució per Contracta (PEC) sense IVA, tenint en compte, un 13% de Despeses
Generals i un 6% de Benefici Industrial, suma la quantitat de DOS MILIONS VUIT-CENTS MIL CINCCENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (2.800.542,36 €)
El Pressupost d’Execució per Contracta amb l’IVA del 21% suma la quantitat de TRES MILIONS
TRES-CENTS VUITANTA-VUIT MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC
CÈNTIMS (3.388.656,25 €)
El Pressupost per a Coneixement de l’Administració, tenint en compte el cost de les expropiacions,
ascendeix a la quantitat de TRES MILIONS TRES-CENTS NORANTA MIL DOS-CENTS CATORZE
EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (3.390.214,25 €).

Página 2 de 2

Annex 15. Pressupost per a Coneixement de l’Administració

REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA

ANNEX 16. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS

REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA

ANNEX 16. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS

ÍNDEX
1.

INTRODUCCIÓ I OBJECTE ........................................................................................................ 3

2.

CONSIDERACIONS GENERALS DE LA GESTIÓ...................................................................... 3

3.

ESPECIFICACIONS PER A LA CLASSIFICACIÓ I EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS ........ 4
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS .................................................................................................... 4
EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS ............................................................................................. 5

4.

ESPECIFICACIONS PER A LA CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

O DEMOLICIÓ A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS ................................. 6
CÀRREGA DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I DE RESIDUS ................................................................. 6
TRANSPORT DINS DE L’OBRA ................................................................................................... 6
TRANSPORT A INSTALꞏLACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS ................................................. 6
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ................................................................................ 6
5.

ESPECIFICACIONS

PER

AL

TRACTAMENT

DE

RESIDUS

EN

INSTALꞏLACIONS

AUTORITZADES.................................................................................................................................. 7
RESIDUS ESPECIALS (RE) ....................................................................................................... 7
RESIDUS INERTS (RI) .............................................................................................................. 7
RESIDUS NO ESPECIALS (RNE) .............................................................................................. 7
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ................................................................................ 8
6.

AMIDAMENT I ABONAMENT...................................................................................................... 8
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS .................................................................................................... 8

Annex 16. Pla de Gestió de residus

Página 1 de 11

REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES PROCEDENTS DE LES OBRES A GESTOR FINAL .................... 9
CÀRREGA I TRANSPORT DE DEMOLICIONS I DESMUNTATGES PROCEDENTS DE LES OBRES A
CENTRES DE RECICLATGE AUTORITZATS .............................................................................................. 9

CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS I NO ESPECIALS GENERATS PER LES ACTIVITATS
D’OBRA A CENTRES DE RECICLATGE AUTORITZATS ............................................................................... 9

CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS GENERATS PER LES ACTIVITATS D’OBRA A
CENTRES DE RECICLATGE AUTORITZATS ............................................................................................ 10

DISPOSICIÓ EN CENTRE GESTOR AUTORITZAT DELS RESIDUS INERTS, NO ESPECIALS I ESPECIALS
GENERATS A L’OBRA. ........................................................................................................................ 10

7.

PRESSUPOST ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ ........ 11

Página 2 de 11

Annex 16. Pla de Gestió de residus

REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE



Certificació dels medis emprats. És obligació del contractista proporcionar a la direcció d’obra
i a la Propietat, els certificats dels contenidors emprats així com els punts de disposició final,

L’objecte d’aquest annex és regular i gestionar els residus provinents de l’execució de les obres de

ambdós emesos per entitats autoritzades.

construcció i demolició, d’acord amb el RD 105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels
residus de construcció i demolició.



Neteja de les obres. És obligació del contractista mantenir netes les obres i els seus voltants
tant de residus de la construcció i demolició (RCD) com de materials sobrants, retirat de les

Els treballs d'aquest projecte generaran residus, principalment, relatius a les terres de les excavacions,

instalꞏlacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i a

i demolició d’elements de formigó existents.

adoptar les mesures que siguin apropiades per a que l’obra presenti un bon aspecte.

Aquestes terres seran transportades a dipòsit autoritzats, sempre i quan no es puguin reutilitzar, i es

Amb caràcter particular:

pagaran les taxes associades. Aquests dipòsits variaran en funció de Ia localització de Ia instalꞏlació
a tractar en cada cas. Sempre s'intentarà triar els dipòsits autoritzats més propers a Ies zones



El dipòsit temporal dels RCD es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1m3 i/o en
contenidors metàlꞏlics específics, amb la ubicació i condicionat que estableixen les ordenances

afectades.

municipals. Aquest dipòsit es durà a terme en llocs degudament senyalitzats i segregats de la
Les restes de demolició d’elements de formigó seran transportades a dipòsits autoritzats i es pagaran

resta de residus.

les taxes associades.

S'han contemplat unes partides pels residus com plàstics, cartró, vidre i metalls, que puguin sortir

El dipòsit temporal per a RCD valoritzables (fustes, plàstics, metalls, ferralla...) que es realitzi
en contenidors s’haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus de forma adequada.

durant el transcurs del projecte. Aquests residus seran transportats a dipòsits autoritzats, sempre i
quan no es puguin reutilitzar, i es pagaran les taxes associades.



Els contenidors hauran d’estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment
durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector de com a mínim 15 cm d llarg de

Les partides que tenen correspondència amb les terres de les excavacions, estan definides dins del

tot es seu perímetre, figurant en els mateixos, la raó social, el CIF i el telèfon del titular del

capítol "Moviment de terres" i “Obra civil” del pressupost.

contenidor/envàs. Aquesta informació també haurà de quedar reflectida en els sacs industrials
i altres mitjans de contenció i emmagatzematge de residus.

2.

CONSIDERACIONS GENERALS DE LA GESTIÓ


El responsable de l’obra a què presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries

Es descriuen a continuació les consideracions generals a tenir en compte en relació amb

per a evitar el dipòsit de residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats, o

l’emmagatzematge, manipulació i les operacions de gestió dels residus de construcció i demolició de

coberts almenys, fora de l’horari de treball, per a evitar el dipòsit de residus aliens a l’obra.

l’obra.

Amb caràcter general:


La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà segons el tractament corresponent
per part d’empreses homologades, mitjançant contenidors o sacs industrials.

S’hauran d’establir els mitjans humans, tècnics i procediments per a la separació de cada tipus
de RCD.



S’atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicències d’obres...),
especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de
reciclatge o disposició controlada. En aquest últim cas, s’haurà d’assegurar, per part del
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contractista, la realització d’una avaluació econòmica de les condicions en què és viable

3. ESPECIFICACIONS PER A LA CLASSIFICACIÓ I EMMAGATZEMATGE DE

aquesta operació, tant per les possibilitats reals d’executar-la com per disposar de plantes de

RESIDUS

reciclatge o gestors de REC adequats.
En aquest apartat es descriuen les característiques tècniques sobre la classificació i emmagatzematge


S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCD que la destinació final (planta de

dels residus a l’obra en funció de la seva tipologia i segons el que estableix la legislació bàsica sobre

reciclatge,

residus.

dipòsit

controlat,

pedrera,

incineradora...)

es

realitza

en

instalꞏlacions

convenientment autoritzades. Així mateix s’hauran de contractar només transportistes o

Classificació de residus

gestors autoritzats. Es durà a terme un control documental en què quedarà reflectida la retirada
i lliurament final de cada transport de residus.

D’acord amb la legislació i el tipus d’actuació a realitzar, el contractista (posseïdor) haurà de complir


La gestió, tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin a l’obra, es regirà

els requisits que s’indiquen a continuació en el cas de la classificació de residus en obra.

d’acord amb la legislació nacional i autonòmica vigent i als requisits de les ordenances
municipals. Així mateix els residus assimilables a municipals generats a les obres (restes de

Se separaran els residus en les fraccions mínimes següents, si se sobrepassa el límit especificat,

menjars, envasos...) seran gestionats d’acord amb els preceptes marcats per la legislació i

d’acord amb el que estableix l’article 5.5 del Reial Decret 105/2008:

autoritat municipal corresponent.


Cas que es generin residus amb amiant, se seguiran els passos marcats per l’Ordre
MAM/304/2002 de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valoració i eliminació
de residus i la llista europea de residus per a poder considerar-los com perillosos o no



Formigó LER 17001 (formigó): >= 80t



Maons teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40t



Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2t



Fusta LER 170201 (fusta):> = 1t



Vidre LER 170202 (vidre): > = 1t



Plàstic LER 170203 (plàstic): > = 0,5t



Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): > = 0,5t

perillosos. En qualsevol cas, sempre es compliran els preceptes dictats per RD 108/1991 d’1
de febrer sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per
l’amiant, així com les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc
d’exposició a l’amiant recollides en el RD 396/2006 de 31 de març.


Les restes de rentat de canaletes/cisternes de formigó seran tractades com a RCD.



S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes
de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels contenidors de RCD
amb components perillosos.



Les terres superficials (terra vegetal) que poden tenir un ús posterior per a jardineria o
recuperació dels sòls degradats, serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps
possible en cavallons d’altura no superior a 2 metres. S’evitarà la humitat excessiva, la
manipulació i la contaminació amb altres materials.
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Els materials que no superin aquests límits, o que no es corresponguin amb cap de les fraccions
anteriors, quedaran separats, com a mínim, en les següents fraccions:
Si es realitza la separació selectiva en un centre de transferència (extern):


Inerts i no especials LER: 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics
que no contenen substàncies perilloses).
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Especials: LER 170903 *(altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus

s’emmagatzemin els lubricants i combustibles, així com la resta de residus especials que es

mesclats) que contenen substàncies perilloses).

generen a l’obra (bateries, envasos de plàstic contaminats, aerosols, filtres...). Per altra banda,
la maquinària i l’àrea d’emmagatzematge de lubricants i combustibles es localitzaran, sempre,

Si es realitza la separació selectiva en obra:


Inerts: LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no

a més de 200m de la llera més propera.


contenen substàncies perilloses).


a més de què no es colꞏloquin envasos de residus especials directament sobre el terreny. Tant
el combustible com l’oli per a la maquinària seran transportats fins el lloc de treball i

No especials: LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen

subministrat per mitjà de sortidors, bombes manuals o tancs.

mercuri, PCB ni substàncies perilloses).


Especials: LER 170903 *(altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus





especial.


autoritzat per al transport i gestió d’aquesta tipologia de residu.

la separació selectiva prevista.

A continuació es descriuen una sèrie de mesures a tenir en compte a l’hora d’emmagatzemar els

En cas que es produeixi un abocament d’olis o combustible accidental al terra, es retirarà la
terra contaminada, es posarà dins d’un contenidor específic per a que pugui recollir-lo un gestor

Els contenidors estaran clarament senyalitzats, en funció del tipus de residu que continguin, segons

Els materials destinats a ser reutilitzats quedaran separats en funció del seu destí final.

Informar al Departament de Territori i Sostenibilitat, a l’Agència Catalana de l’Aigua, si s’escau,
i a l’Agència de Residus de Catalunya en el cas de pèrdua, fuita o desaparició d’algun residu

Els residus separats en les fraccions establertes en el “Pla de gestió de Residus de la Construcció i
Demolicions” de l’obra, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat

Emmagatzemar els Res de forma segura per a medi ambient i per un període inferior a sis
mesos.

mesclats) que contenen substàncies perilloses).

Emmagatzematge de Residus

Comprovar a la zona d’obres que no hi hagi cap abocament accidental a terra o a les aigües,



S’haurà de tenir en compte que, a més dels requisits generals per als Res, existeixen altres
requisits específics per a alguns residus especials. A continuació, s’identifiquen alguns d’ells:
o

residus especials (si s’escau):

diversos aspectes relacionats amb les piles i els acumuladors que continguin
determinades matèries perilloses per qual s’estableix la recollida selectiva com a flux

Residus Especials (RE)




preferencial, així com les normes per a la identificació dels diferents tipus de piles i
acumuladors, i el seu contingut en metalls.

Disposar d’una dotació adequada de contenidors per a cada tipus de Res, tractant d’evitar la
barreja de residus especials i no especials mitjançant el correcte etiquetatge dels contenidors.
Envasar els residus especials en contenidors adequats.

Piles i acumuladors: El Real Decreto 45/1996, de 19 de gener, pel que es regulen

o

Olis usats: segons el que s’estableix en la Orden 28/2/1989 que regula la gestió d’olis
usats (modificada a altres efectes per l’Orden 13/6/1900) s’evitarà especialment el seu
abocament al terra, a llera o la xarxa de clavegueram. Per això les reparacions o canvis



Garantir una correcta manipulació i emmagatzematge dels residus. S’haurà d’impermeabilitzar

d’olis usats i altes operacions de manteniment de la maquinària i vehicles d’obra es

i senyalitzar adequadament la superfície o terreny sobre el qual es colꞏloqui la maquinària i

realitzarà en zones expressament destinades per a això, sempre i quan no es pugui

Annex 16. Pla de Gestió de residus
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Transport a instalꞏlació externa de gestió de residus

realitzar en tallers autoritzats. Aquestes zones hauran de ser plataformes prèviament
impermeabilitzades amb dispositius que permetin la recollida de l’oli usat. També
s’haurà de documentar la cessió dels olis usats mitjançant documents específics per a

Els residus que no s’acceptin per a reutilitzar en obra, s’han de transportar a una instalꞏlació externa

aquest tipus de residus (Orden 13/6/1990).

autoritzada, per tal que rebin el tractament definitiu.

4. ESPECIFICACIONS PER A LA CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:


Identificació del productor de residus.



Identificació del posseïdor dels residus.



Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra.



Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització

En aquest apartat es descriuen les diferents operacions que s’han de dur a terme per a una correcta
gestió dels residus de construcció i demolició. Per això, s’han tingut en compte les següents activitats:


Càrrega del material procedent d’excavació o residu de construcció i demolició, amb contenidor

o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió.

o no.


Transport a l’obra: moviments de material d’excavació i/o residus dins dels límits d’obra.



Transport a la instalꞏlació externa de gestió.

Càrrega de material d’excavació i de residus



Quantitat en t i en m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER.

Normativa de compliment obligatori


Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producció y gestión de los
residuos de construcción y demolición.



L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.



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



Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions
perjudicials del material.



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



El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.




El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent

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

adequades a la maquinària que s’utilitzi.


Transport dins de l’obra

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.

Es considerarà el transport en l’obra com el transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o
residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres
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Residus Inerts (RI)

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

Amb referència a la gestió dels Ris, es podran realitzar els següents tractaments per odre de prioritat

5. ESPECIFICACIONS PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS EN INSTALꞏLACIONS
AUTORITZADES

creixent (segons jerarquia de residus):


Reutilització o valorització (restauració, condicionament i rebliment). El material sobrant quan

En aquest apartat es descriuen les característiques tècniques sobre la gestió de residus a l’obra en

no s’utilitzi a la mateixa obra, per decisió de la direcció facultativa, es transportarà a una

funció de la seva tipologia i segons el que estableix la legislació bàsica sobre residus, (vegeu la

instalꞏlació externa autoritzada per realitzar el tractament definitiu.

identificació del marc legal en matèria de gestió de residus a la memòria d’aquest annex 19, apartat
3)



Eliminació mitjançant dipòsit controlat. Aqueta operació quedarà acreditada mitjançant una
Fitxa d’Acceptació dels residus per part de la instalꞏlació de gestió i per un Albarà que indicarà
la quantitat de residu que es dipositarà al dipòsit controlat.

Residus Especials (RE)

En el cas dels dipòsits controlats municipals, únicament tenen competència per rebre runes

Amb referència a la gestió dels Res:

procedents d’obres menors. Per aquest motiu, només s’autoritza l’entrada de runes d’obres




Tramitar la fitxa d’acceptació i acord contractual pertinent amb un gestor de residus especials

majors a aquestes instalꞏlacions de gestió de residus quan sigui per a la seva reutilització,

autoritzat per a tractar el residu que en concret s’ha produït.

restauració, condicionament o rebliments de les seves instalꞏlacions, prèvia justificació.

Supervisar la correcte gestió dels Residus Especials des del punt de vista documental i

Per tal de realitzar aquesta gestió dels residus inerts, el transportista haurà d’entregar un certificat on

procedimental.

s’indiqui, com a mínim, el següent:



Portar un registre de producció i gestió dels residus especials.



Identificació del productor i del posseïdor de residus.



Complimentar i conservar, durant un període de cinc anys, la documentació exigida a la



Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència.



Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu.



Quantitat en t i en m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER.

legislació. En concret, els següents documents:
o

Solꞏlicituds d’admissió.

o

Documents d’acceptació

o

Notificacions de trasllat

o

Justificació d’entrega (substitueix als documents de control i seguiment en el cas de

S’hauran de presentar els albarans o rebuts que justifiquin el lliurament d’aquest residus als llocs

petits productors)

adequats, tot especificant les quantitats gestionades.

Residus No Especials (RNE)
Per a aquests tipus de residus, el contractista (productor) ha de signar un contracte amb un gesto de
RNEs autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya, per tal de lliurar-li els residus d’obra per al
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seu correcte transport i tractament, o per lliurar-los als ens locals en les condicions que determini les



corresponents ordenances municipals. Pel que fa als tractaments, es prioritzarà el reciclatge i la

Pla de Gestió de Residus 2013-2020: “Programa General de Prevenció i gestió de Residus i
Recursos de Catalunya” (en fase d’aprovació definitiva).

valorització material, en detriment del tractament finalista (deposició en abocador i incineració).
D’acord amb la legislació i amb el tipus d’actuació a realitzar pel contractista, s’haurà de complir els
següents requisits:



Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados



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



Mantenir els RNEs en condicions adequades de seguretat i higiene, tenint en compte que el
període màxim d’emmagatzematge és de dos anys.



Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución
de la Ley 20/1986, bàsica de Residuos tóxicos y peligrosos.



Evitar la barreja dels RNEs amb altres residus classificats com a residus especials.



seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.

Els residus de tipus vegetal (podes, tales, desbrossades...) hauran de ser retirats i gestionats
adequadament, tot prioritzant la seva valorització bé dins l’obra, bé fora de l’obra en instalꞏlacions que
els puguin valoritzar com és el cas de les plantes de compostatge.
Tota gestió de residus no especials s’haurà de dur a terme tot mantenint actualitzat un registre
documental de la gestió i un control documental de la mateixa.

Real Decreto 396/2006 de 31 de març, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de



Decret 93/1999 de 6 d’abril sobre procediments de gestió de residus.



Real Decreto 180/2015 de 13 de març que regula el trasllat de residus.



Ordre APM/1007/2017 de 10 d’Octubre, sobre normes generals de valorització de materials
naturals excavats per a la seva utilització en operacions de rebliment i obres diferents en què

Normativa de compliment obligatori


Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.



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



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



es van generar.

6. AMIDAMENT I ABONAMENT
Classificació de residus
La classificació de residus generats en l’obra s’abonarà segons el preu unitari, és a dir, per metre
cúbic (m3) de volum realment classificat.
Únicament es farà l’abonament de classificació de residus no especials generats per les activitats de

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación

les obres (restes de formigó en foses de formigó, restes d’embalatges...) sempre que es demostri que

del medio ambiente producida por el amianto.

s’estan gestionant per separat, és a dir, es tingui la documentació de gestió per a cadascuna de les
fraccions identificades pel codi LER corresponent.



Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.



En cap cas s’abonarà la classificació de residus per a residus tals com terres d’excavacions,
demolicions, desmunts, etc, que precedeixin de les obres.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
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Els residus especials generats per les activitats de les obres no seran classificats. En aquest cas,

En aquesta partida es tenen en compte Ia càrrega i transport fins el gestor pel que no s'abonarà per

s’enviaran directament al centre de reciclatge o tractament autoritzat, pel que tampoc es farà

separat, amb excepció dels residus provinents de la demolició de ferms i paviments als quals només

l’abonament de classificació de residus.

s’abonarà el concepte de transport, ja que la càrrega està inclosa dins de la partida de demolició.

Càrrega i transport de terres procedents de les obres a gestor final

No s'abonarà Ia partida de classificació de residus precedents de Ia demolició i desmuntatge. Tampoc
s'abonaran els contenidors necessaris per a Ia càrrega i transport al centre de reciclatge. Totes

Aquest transport s’aplicarà a totes les terres procedents de les excavacions de rases, pericons i altres

aquestes actuacions queden incloses dins dels corresponents preus de demolició i desmuntatge.

estructures procedents de l’obra. Consisteix en el transport de les terres fins al centre del gestor
autoritzat (dipòsit controlat).

La forma d’abonament serà Ia mateixa que Ia realitzada a Ia partida de demolició i desmuntatge, no
s’admetrà cap coeficient d'esponjament, amb excepció del residus provinents de la demolició de ferms

En aquesta partida es tenen en compte Ia càrrega i transport fins al gestor, pel que no s'abonaran per

i paviments on si s’admetrà un coeficient d’esponjament del 25%.

separat aquests dos conceptes.
El transport i gestió dels excessos de demolicions i desmuntatges realitzats pel contractista, sense
No serà d'abonament Ia partida de classificació de residus precedents de les terres producte de les

autorització de la Direcció d'Obra, aniran a compte del contractista.

excavacions, quedant aquesta activitat inclosa en els corresponents preus d'excavació.

Càrrega i transport de residus inerts i no especials generats per les activitats
La forma d’amidament serà Ia mateixa que Ia realitzada a Ia partida d'excavació i s’admetrà un

d’obra a centres de reciclatge autoritzats

coeficient d'esponjament del 20%.
Aquest transport s'aplicarà a tots el residus generats per les activitats de les obres (restes de

Càrrega i transport de demolicions i desmuntatges procedents de les obres a
centres de reciclatge autoritzats
Aquest transport s'aplicarà a tots el residus precedents de les demolicions i desmuntatges a executar
durant l'obra (formigons, metalls, fusta, plàstics...). Consisteix en el transport dels residus des de

formigó de foses de neteja, metalls, fusta, embalatges.. .) que siguin inerts o no especials, segons
Ia normativa europea. Consisteix en el transport dels residus des de l'obra fins el centre de reciclatge
autoritzat. S'inclou tota Ia maquinària i personal necessaris per executar l'activitat en Ia seva
totalitat.

l'obra fins a centre de reciclatge autoritzat. S'inclou tota Ia maquinària i personal necessaris per a

No es considera limitada Ia distància entre l'obra i els corresponents centres de reciclatge, encara

executar l'activitat en Ia seva totalitat. Aquests conceptes no s’aplicaran en les partides de demolició

que l'abonament màxim correspondrà a una distància màxima de 20 km. El contractista haurà

d’aquells elements on s’especifiqui clarament, que la càrrega, transport i la deposició del residu en

d'assumir el transport si es supera aquesta distància.

centre especialitzat estan incloses dins del preu de la mateixa.
En aquesta partida es tenen en compte Ia càrrega sobre camió i transport fins el gestor pel que no
No es considera limitada Ia distància entre l'obra i els corresponents centres de reciclatge, encara que

s'abonarà per separat.

l'abonament màxim es farà amb una distància màxima de 20 km. El contractista haurà d’assumir el
transport si es supera aquesta distància.

Per aquests residus es realitzarà una classificació de residus que s'abonarà de forma separada al
preu unitari de càrrega i transport, sempre que es demostri una gestió final separada (documentació
de gestió amb el codi LER corresponent per a cada residu).

Annex 16. Pla de Gestió de residus
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Disposició en centre gestor autoritzat dels residus inerts, no especials i especials

Tampoc s'abonaran els contenidors necessaris per a Ia càrrega i transport al centre de reciclatge.

generats a l’obra.

Totes aquestes actuacions queden incloses dins Ia partida alçada habilitada al pressupost del
projecte per a la correcta gestió d’aquesta tipologia de residus.
El transport i gestió de residus que no siguin autoritzats per Ia Direcció d'Obra, serà per compte
del contractista.

Càrrega i transport de residus especials generats per les activitats d’obra a

La disposició en instalꞏlació autoritzada inclou Ia maquinària, personal, mitjans auxiliars i taxes de
deposició controlada si s'escau, en gestor autoritzat per a Ia completa execució de l'activitat i es
mesuraran i s'abonaran de Ia següent manera:


Per als residus especials: per quilogram (kg) de pes realment dipositat, autoritzat pel Director
d'Obra i segons albarans del centre autoritzat.

centres de reciclatge autoritzats

Aquest transport s'aplicarà a tots el residus generats per les activitats de les obres (restes de

Per als residus de formigó inerts: per tona (t) de pes realment dipositat, autoritzat pel Director
d'Obra i segons albarans del centre autoritzat.

formigó de foses de neteja, metalls, fusta, embalatges...) que siguin especials, segons Ia normativa
europea. Consisteix en el transport dels residus des de l'obra fins el centre de reciclatge o



pel Director d'Obra i segons albarans del centre autoritzat.

valorització autoritzat. S'inclou tota Ia maquinària i personal necessaris per executar l'activitat en Ia
seva totalitat.



d'assumir el transport si es supera aquesta distància.
En aquesta partida es tenen en compte Ia càrrega sobre camió i transport fins el gestor pel que no
s'abonarà per separat. S'abonarà en kg.
En cap cas s'abonarà Ia classificació de residus per a aquest tipus.





Per als residus metàlꞏlics barrejats no perillosos: per metre cúbic (m3) de volum realment
dipositat, autoritzat pel Director d'Obra i segons albarans del centre autoritzat.



Per als residus plàstics no perillosos: per metre cúbic (m3) de volum realment dipositat,
autoritzat pel Director d’Obra i segons albarans del centre autoritzat.



Per als residus de fusta no perillosos: per metre cúbic (m3) de volum realment dipositat,
autoritzat pel Director d’Obra i segons albarans del centre autoritzat.

El transport i gestió de residus que no siguin autoritzats per Ia Direcció d'Obra, restaran a càrrec
del contractista.

Per als residus barrejats no especials: per tona (t) de pes realment dipositat, autoritzat pel
Director d'Obra i segons albarans del centre autoritzat.

Tampoc s'abonaran els contenidors necessaris per a Ia càrrega i transport al centre de tractament.
Totes aquestes actuacions queden incloses dins Ia partida de càrrega i transport de residus.

Per als residus barrejats inerts: per tona (t) de pes realment dipositat, autoritzat pel Director
d'Obra i segons albarans del centre autoritzat.

No es considera limitada Ia distància entre l'obra i els corresponents centres de reciclatge, encara
que l'abonament màxim correspondrà a una distància màxima de 20 km. El contractista haurà

Per als residus de mescles bituminoses inerts: per tona (t) de pes realment dipositat, autoritzat



Per als residus de paper i cartró no perillosos: per metre cúbic (m3) de volum realment
dipositat, autoritzat pel Director d’Obra i segons albarans del centre autoritzat.

Página 10 de 11

Annex 16. Pla de Gestió de residus

REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA

Aquesta unitat inclou totes les despeses necessàries per a la deposició al centre de reciclatge
autoritzat, entre els quals es destaca: descàrrega, pagament de taxes a centre autoritzat, temps
d’espera dels camions, etc.
L’empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per emplenar
el certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 Reial Decret 105/2008
No serà d’abonament cap deposició que no estigui avalada pel corresponent certificat de deposició
emès pel centre autoritzat corresponent.

7. PRESSUPOST ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ
El pressupost d’aplicació i execució de l’Estudi de gestió de Residus de Construcció ascendeix a la
quantitat de QUARANTA-CINC MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS
(45.367,12€)
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FASE 1
1. INTRODUCCIÓ
L’execució de les obres descrites en el present projecte està condicionat al propi funcionament del
Canal de la Dreta de l’Ebre així com a l’ús de la resclosa existent per a possibilitar la navegació pel riu
Ebre. Habitualment, el període de tancament anual del canal es d'un màxim de 2 mesos, essent l'usual
de 1 a 1,5 mesos ja que aquest període està condicionat a les possibles crescudes del Riu Ebre,
situació que obliga a induir un nivell d’aigua a l’avantcanal per evitar trencaments del mateix a causa
de les sub-pressions.

2. FASES D’OBRA i ANULAITATS

En aquesta fase, està prevista l’arribada dels equips hidràulics a les instal·lacions de l’obra, per tal de
preparar-los per a la seva instal·lació. Previ a aquestes feines, s’han d’executar un seguit d’accions
imprescindibles per a la seva instal·lació. S’ha de garantir poder executar els treballs sense que
l’avantcanal existent estigui inundat. Això passa per taponar les fuites de l’actual comporta tipus
Taintor amb l’ajut d’un equip de treballs subaquàtics tot generant una parada amb un mur de gabions
i revestiment d’argiles per a poder controlar les possibles fuites que hi hagin pogut seguir succeint.
L’aigua que pugui restar en aquet tram d’avantcanal, entre la comporta Taintor i l’enclusa, s’haurà
d’extreure amb un sistema de bombament que conduirà les aigües al riu. Un cop executades les obres
que garanteixen les condicions de treball, s’iniciaran els treballs de demolició de la finestra per a la

El disseny constructiu del projecte per tant, ha d'estar condicionat al curt període disponible per

instal·lació de la comporta mural i preparació dels paraments dels recrescuts associats a al comporta

executar les obres. En aquest sentit, s’han establert un seguit de fases d’obra ajustades a durades

tipus enclusa. Amb la comporta mural instal·lada es valorarà si és necessari traslladar el mur de

entre 2 i 3 mesos per tal d’executar en tres anualitats, que s’enumeren a continuació, i que cal que el

contenció de l’aigua que fuita de la comporta Taintor aigües avall de la mateixa per tal d’evitar el

contractista adjudicatari de les mateixes tingui en consideració.

funcionament continu de les bombes submergibles. Es podria habilitar la sortida de l’aigua per la
mateixa comporta mural recentment instal·lada. Garantida l’estanqueïtat de la zona on s’ha d’instal·lar





Primera anualitat, contempla les Fases 0 i 1
Segona anualitat, contempla la Fase 2
Tercera anualitat, contempla la Fase 3

la comporta tipus enclusa, es procedirà a l’execució dels diferents murs i la fixació dels pistons
hidràulics d’accionament sobre els paraments de l’actual avantcanal. Amb l’obra civil executada,
s’iniciaran els treballs d’instal·lació de la comporta tipus enclusa, treballs que ocuparan gran part del

FASE 0

període dedicat a la FASE 1. Aquests treballs finalitzaran amb les feines de connexió elèctrica i
oleohidràulica així com les estructures auxiliars associades. Aquesta fase és la que requerirà d’un

L’anomenada FASE 0 implica les feines associades a l’encàrrec i fabricació dels equips hidràulics.

major temps degut a la complexitat i especificitat dels treballs d’instal·lació de la comporta tipus

Aquests elements requereixen d’un important temps de fabricació que fa que la seva previsió en la

enclusa. La durada estimada dels treballs és de 3,5 mesos.

comanda sigui clau per al correcte desenvolupament de les obres. L’element més limitant pel que fa
a la fabricació dels equips és la comporta tipus enclusa, la qual s’ha previst que estigui fabricada entre

FASE 2

20 i 22 setmanes (segons consulta a fabricants). A aquest període de fabricació se suma el temps de
transport, que pot ser de diversos dies fins al lloc de les obres. Aquestes operacions haurien d’iniciar-

En la següent fase, executada a partir de la finalització de la següent campanya de reg, en la que ja

se al mes de maig per tal de poder rebre els equips hidràulics necessaris per a la fase següent al final

es podrà aïllar l'avantcanal mitjançant la nova comporta, s’executarà la construcció dels 200 m de

de la campanya de reg, aproximadament al mes de novembre.

revestiment de l’avantcanal i la seva connexió a l’actual obra civil. S’executarà la nova rampa d’accés.
També s’haurà de construir el nou camí de servei per poder executar les obres i per la futura neteja
de algues que creixeran a les parets del canal. En aquesta fase es connectarà el nou canal amb el
sobreeixidor existent, perquè pugui continuar en servei i es deixaran preparats els murs per la
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instal·lació del nou sobreeixidor en la següent fase. En aquesta fase les feines de moviment de terres
i formigonat de paraments seran les principals, establint un temps estimat de les feines de 3 mesos.

FASE 3
En la darrera fase s’instal·larà el nou sobreeixidor i biga deflectora i es retirarà l’actual biga deflectora,
amb tota la obra civil i instal·lacions necessàries per al seu funcionament. Aquests treballs inclouran
els treballs relatius al bol esmorteïdor associat al nou sobreeixidor. A més a més, s’instal·laran les
proteccions flexibles o malles en el massís rocós. Aquesta fase s’executarà en el període en el que
no hi ha tanta demanada de reg per tal de compatibilitzar les feines amb el servei del Canal. la durada
estimada d’aquests treballs serà de 3 mesos.
Aquestes 3 darreres fases s'haurien de executar en tres anualitats, és a dir, en tres períodes de
tancament del canal degut al poc temps que es disposa per executar obres.
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1. INTRODUCCIÓ
En aquest annex s’enumeren i descriuen els equips electromecànics que formen part de les
instal·lacions, que són:




Comporta mural lliscant per a desguàs de fons del canal (1 unitat)
Comporta tipus enclusa per a tancament de canal (1 unitat)
Comporta basculant de tipus eix inferior per coronació de sobreeixidors (2 unitats)

2. EQUIPS
Desguàs de fons del canal
Es tracta d’una comporta mural lliscant (model CMD de COUTEX o similar).
Les característiques generals son les següents:
1. Marc i guia
a. Acer inoxidable AISI-304L
b. Acabat de protecció amb surrejat de
corindó o microesfera més una
imprimació incolora de vernís poliuretà
base agua
2. Taulell
a. Reforçat segons càrrega d’aigua
b. Guiat mitjançant patins de polietilè
c. Acer inoxidable AISI-304L
d. Acabat de protecció amb surrejat de
corindó o microesfera més una
imprimació incolora de vernís poliuretà
base agua
3. Estanquitat
a. Goma contra el marc a 4 costats, en 2
sentits, mitjançant perfil especial de goma
EPDM fixat al taulell
4. Cargol
a. Rosca trapezoïdal DIN103
b. Acer inoxidable AISI-304L
5. Columna d’accionament
a. Acer al carboni S275JR
b. Protecció
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i.
ii.
iii.
iv.

Grau: ISO 12944 C5-Molt alta
Surrejat abrasiu al grau Sa2 ½ segons ISO 8501
Imprimació: Epòxid silicat de zinc Sigmazinc 105 de PPG. gruix ≈ 60 micres
Intermèdia: Epòxid poliamida fosfat de zinc Sigmafast 278 de PPG. gruix ≈
160 micres
v. Acabat: Poliuretà acrílic alifàtic alt contingut en sòlids Sigmadur 550H de PPG.
gruix ≈ 50 micres
vi. Gruix total del procediment ≈ 270 micres
vii. Color estàndard: RAL 5019
6. Cargolaria tipus A2
7. Actuador elèctric tot o res amb final de cursa i limitador de par accionat local i en caseta de
control d’enclusa
8. Dimensions:
a. Ample canal 1200 mm
b. Alçada taulell 1200 mm
c. Càrrega d’aigua 3000 mm
d. Alçada pis de maniobra 5000 mm
e. Alçada d’accionament 5900 mm

Tancament del canal
Es tracta d’una comporta tipus enclusa (model CE de COUTEX o similar).
Les característiques generals son les següents:
1. Característiques principals
a. Tipus CE
b. Disseny segons DIN 19704
c. Dimensions:
i. Ample canal 12500 mm
ii. Alçada canal 4300 mm
iii. Alçada taulell 4300 mm
iv. Càrrega d’aigua 4300 mm
v. Alçada d’accionament 5000 mm
d. Estanquitat
i. Goma contra el marc a 3 costats, en 2 sentits, mitjançant perfil especial de
goma EPDM fixat al taulell
ii. Fuga màxima segons DIN 19569-4
e. Velocitat normal de treball 0,5 (+/- 10%) m/min
f. Operació de apertura i tancament mitjançant cilindres hidràulics
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2. Parts fixes laterals
a. Encastades als laterals de l'obra civil com a suport de l'eix d'acció de cada tauler
b. Degudament reforçats per transmetre les càrregues màximes al formigó
c. Amb platines d'acer inoxidable a la zona de tancament de la junta de estanqueïtat
d’acer inoxidable AISI-304L
3. Parts fixes inferiors
a. Encastades a la solera de l'obra civil, consta d'un perfil d'acer inoxidable AISI-304L
pel tancament de la junta inferior
b. Material parts embegudes acer al carboni S275JR
c. Material superfícies de tancament acer inoxidable AISI-304L
d. Sense protecció d’estructures d'acer embegudes en formigó
e. Protecció estructures d'acer submergides o en contacte intermitent amb l'aigua
i. Grau: ISO 12944 C5-Molt alta
ii. Surrejat abrasiu al grau Sa2 ½ segons ISO 8501
iii. Imprimació: Epòxid silicat de zinc Sigmazinc 105 de PPG. gruix ≈ 60 micres
iv. Intermèdia: Epòxid poliamida fosfat de zinc Sigmafast 278 de PPG. gruix ≈
160 micres
v. Acabat: Poliuretà acrílic alifàtic alt contingut en sòlids Sigmadur 550H de PPG.
gruix ≈ 50 micres
vi. Gruix total del procediment ≈ 270 micres
vii. Color estàndard: RAL 5019
f. Parts sense contacte amb l'aigua
i. Grau: ISO 12944 C4- Alta
ii. Surrejat abrasiu al grau Sa2 ½ segons ISO 8501
iii. Imprimació: Epòxid silicat de zinc Sigmazinc 105 de PPG. gruix ≈ 75 micres
iv. Acabat: Poliuretà acrílic alifàtic alt contingut en sòlids Sigmadur 550H de PPG.
gruix ≈ 75 micres
v. Gruix total del procediment ≈ 150 micres
vi. Color estàndard: RAL 5019
4. Taulells
a. Degut a les grans dimensions, cada tauler es subministrarà en dues parts i es
realitzarà la unió en obra
b. Els dos taulers són una estructura Mecano-soldada formada per una xapa de
superfície plana, reforçada per perfils per a suportar el màxim empenta de l'aigua.
c. Els reforços horitzontals compten amb orificis pel drenatge evitant acumulacions
d'aigua i fang.
d. L'estanquitat de la comporta s'aconsegueix en el tauler mitjançant juntes
d'estanqueïtat subjectes al tauler per cargols i platines de fixació, sobre les platines
de tancament de les parts fixes.
e. Material xapa principal i perfils de reforç: acer al carboni S275JR
f. Protecció xapa i reforços:
i. Protecció estructures d'acer submergides o en contacte intermitent amb l'aigua
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ii. Grau: ISO 12944 Im3
iii. Surrejat abrasiu al grau Sa2 ½ segons ISO 8501
iv. Imprimació: Epòxid universal anticorrosiu Sigmaprime 200 de PPG. gruix ≈
100 micres
v. Acabat: Epoxid curat amb poliamida offshore Sigmashield 880 de PPG. gruix ≈
300 micres
vi. Gruix total del procediment ≈ 400 micres
vii. Color estàndard: Negre
g. Material platines de fixació de les estanquitats: acer inoxidable AISI-304L
h. Perfils d'estanquitat: EPDM
5. Passarel·la d’accés
a. La comporta, a la part superior, disposa d'una passarel·la per poder transitar d'un
costat a l'altre i poder accionar les vàlvules de compensació de pressions, i realitzar el
manteniment preventiu i correctiu.
b. Longitud de la passarel·la: la mateixa que la comporta
c. Amplada útil passarel·la: 800mm
d. Material de la passarel·la: Acer al carboni S275JR
e. Material de les baranes: acer inoxidable AISI-304L
f. Protecció de la passarel·la:
i. Grau: ISO 12944 C4- Alta
ii. Surrejat abrasiu al grau Sa2 ½ segons ISO 8501
iii. Imprimació: Epòxid silicat de zinc Sigmazinc 105 de PPG. gruix ≈ 75 micres
iv. Acabat: Poliuretà acrílic alifàtic alt contingut en sòlids Sigmadur 550H de PPG.
gruix ≈ 75 micres
v. Gruix total del procediment ≈ 150 micres
vi. Color estàndard: RAL 5019
g. Protecció de les baranes: Acabat de protecció amb surrejat de corindó o microesfera
més una imprimació incolora de vernís poliuretà base agua
6. Vàlvula de compensació de pressions
a. La comporta incorporarà en cadascuna de les seves 2 fulles, una vàlvula per a la
compensació de pressió hidrostàtica entre els dos trams de canal que aïlla i facilitar
l’apertura de les comportes.
b. Dimensions de la comporta: 500 x 500 mm
c. Material marc, tauler i cargol: acer inoxidable AISI-304L
d. Accionament: Manual amb volant
e. Estanqueïtat: Perfil d’EPDM
7. Cilindres oleohidràulics accionament
a. L'accionament de la comporta serà mitjançant 2 cilindres oleohidràulics de doble
efecte.
b. Incorporen transductor de posició 4-20 mA.
c. Cilindres previstos per a maniobra d'obertura i tancament amb equilibri de pressions
i. Camisa del cilindre: Acer a el carboni ST-52

Página 3 de 6

ii. Tija del cilindre: Acer 420 Cromat
iii. Protecció cilindres:
1. Grau: ISO 12944 C4- Alta
2. Surrejat abrasiu al grau Sa2 ½ segons ISO 8501
3. Imprimació: Epòxid silicat de zinc Sigmazinc 105 de PPG. gruix ≈ 75
micres
4. Acabat: Poliuretà acrílic alifàtic alt contingut en sòlids Sigmadur 550H
de PPG. gruix ≈ 75 micres
5. Gruix total del procediment ≈ 150 micres
6. Color estàndard: RAL 5019
8. Grup oleohidràulic
a. Grup oleohidràulic previst per a maniobra d'obertura i tancament amb equilibri de
pressió hidrostàtica.
b. Estarà format pels següents elements principals:
i. Dipòsit d'oli en acer al carboni pintat amb pintura resistent a l'oli calent, amb
safata de recollida de fuites, clau de buidatge i tap d'ompliment
ii. 2 motobombes (1 de funcionament i una altra de reserva) + sense acumulador
per a maniobra d'emergència
iii. Resistència d'escalfament, accionada mitjançant termòstat + vàlvula
termostàtica
iv. Filtres d'oli a la línia de principal de pressió ia la de retorn, de neteja manual.
c. Instrumentació mínima:
i. 2 indicadors de nivell exterior per visualitzar nivell d'oli en el dipòsit.
ii. Indicador de nivell amb contactes per nivell mínim i nivell màxim de l'oli de
comandament.
iii. Manòmetres de glicerina tipus "molla tubular" amb connexió roscada i moll
tubular en llautó, i esfera en inox
iv. Pressòstats de contactes commutats
v. Termòstat per a accionament de la resistència d'escalfament de l'oli
vi. Termòmetre per vigilar la temperatura d'oli
d. El circuit oleohidràulic disposarà de preses tipus minimex
e. Per al disseny de el grup oli-hidràulic es consideraran les següents premisses:
i. Temperatura òptima de funcionament de l'oli en el tanc, entre 40-50ºC.
ii. Temperatura límit de funcionament de l'oli en el tanc, 60ºC.
iii. Utilització d'oli hidràulic mineral de classificació HLP segons DIN 51524,
biodegradable
f. Conduccions oleohidràulics
i. Es faran servir tubs d'acer estirat en fred sense soldadura (DIN 2391 / C), en
què el gruix vindrà determinat segons el apropiat per norma DIN o ASTM per a
la pressió de treball a utilitzar. En el càlcul dels diàmetres dels tubs, s'ha de
tenir en compte els cabals d'oli, procurant no superar les velocitats límit d'1 m /
s en la canonada d'aspiració, 2,50 m / s en les canonades de retorn i entre 3-6
m / s en la canonada de pressió.
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ii. El tub d'aspiració de les bombes serà el més curt i directe possible, evitant
corbes i estrangulacions.
iii. Els tubs es muntaran amb suports com a màxim col·locats cada 1,50 metres.
iv. En el cas que es necessiti muntar algun tub flexible es projectarà per suportar
fins a 2 vegades la pressió màxima de treball a l'objecte d'evitar les puntes
màximes de pressió. Es col·locaran evitant que vagin doblats o amb radis de
curvatura massa petits.
v. Els punts d'unió amb ràcords s'ubicaran en punts accessibles.
vi. Per a tubs d'oli DIN 40 es muntaran brides, els ràcords de connexió de les
canonades seran de tres peces, amb espiga de soldar i tancament cònic amb
junta tòrica, mai de tres peces amb anell tallant.
9. Quadre elèctric
a. Quadre elèctric de potència i control per al grup oleohidràulic i l'actuador de la
comporta annexa a la resclosa.
b. Funcionament mitjançant manera local / manual, a través de polsadors al frontal de
l'quadre.
c. Incorpora pilots lluminosos per senyalitzar funcionament, error i final de recorregut.
d. Senyals en borns lliures de potencial per a confirmació de marxa, fallada i finals de
recorregut.
e. Incorpora com a mínim proteccions de línia, per als motors i per l'actuador de la
comporta

Coronació de sobreeixidors
Es tracta d’una comporta tipus basculant d’eix inferior (model CBI de COUTEX o similar).
Les característiques generals son les següents:
1. Característiques principals
a. Tipus CBI
b. Disseny segons DIN 19704
c. Dimensions:
i. Ample forat 8500 mm
ii. Alçada taulell 2200 mm
iii. Càrrega d’aigua 2200 mm
d. Estanquitat
i. Goma contra el marc a 3 costats, en 1 sentits, mitjançant perfil especial de
goma EPDM fixat al taulell
ii. Fuga màxima segons DIN 19569-4
e. Operació de apertura i tancament mitjançant cilindres hidràulics
2. Parts fixes laterals i inferiors
a. Encastades als laterals de l'obra civil com a suport de l'eix d'acció del tauler
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b. Degudament reforçats per transmetre les càrregues màximes al formigó
c. Amb platines d'acer inoxidable a la zona de tancament de la junta de estanqueïtat
d’acer inoxidable AISI-304L
d. Material parts embegudes acer al carboni S275JR
e. Material superfícies de tancament acer inoxidable AISI-304L
f. Sense protecció d’estructures d'acer embegudes en formigó
g. Protecció estructures d'acer submergides o en contacte intermitent amb l'aigua
i. Grau: ISO 12944 C5-Molt alta
ii. Surrejat abrasiu al grau Sa2 ½ segons ISO 8501
iii. Imprimació: Epòxid silicat de zinc Sigmazinc 105 de PPG. gruix ≈ 60 micres
iv. Intermèdia: Epòxid poliamida fosfat de zinc Sigmafast 278 de PPG. gruix ≈
160 micres
v. Acabat: Poliuretà acrílic alifàtic alt contingut en sòlids Sigmadur 550H de PPG.
gruix ≈ 50 micres
vi. Gruix total del procediment ≈ 270 micres
vii. Color estàndard: RAL 5019
h. Parts sense contacte amb l'aigua
i. Grau: ISO 12944 C4- Alta
ii. Surrejat abrasiu al grau Sa2 ½ segons ISO 8501
iii. Imprimació: Epòxid silicat de zinc Sigmazinc 105 de PPG. gruix ≈ 75 micres
iv. Acabat: Poliuretà acrílic alifàtic alt contingut en sòlids Sigmadur 550H de PPG.
gruix ≈ 75 micres
v. Gruix total del procediment ≈ 150 micres
vi. Color estàndard: RAL 5019
3. Taulell
a. Els dos taulers són una estructura Mecano-soldada formada per una xapa de
superfície plana, reforçada per perfils per a suportar el màxim empenta de l'aigua.
b. L'estanquitat de la comporta s'aconsegueix en el tauler mitjançant juntes
d'estanqueïtat subjectes al tauler per cargols i platines de fixació, sobre les platines
de tancament de les parts fixes.
c. Material xapa principal i perfils de reforç: acer al carboni S275JR
d. Protecció xapa i reforços:
i. Protecció estructures d'acer submergides o en contacte intermitent amb l'aigua
ii. Grau: ISO 12944 Im3
iii. Surrejat abrasiu al grau Sa2 ½ segons ISO 8501
iv. Imprimació: Epòxid universal anticorrosiu Sigmaprime 200 de PPG. gruix ≈
100 micres
v. Acabat: Epoxid curat amb poliamida offshore Sigmashield 880 de PPG. gruix ≈
300 micres
vi. Gruix total del procediment ≈ 400 micres
vii. Color estàndard: Negre
e. Material platines de fixació de les estanquitats: acer inoxidable AISI-304L
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f. Perfils d'estanquitat: EPDM
g. Cargols: A4
4. Cilindres oleohidràulics accionament
a. L'accionament de la comporta serà mitjançant 2 cilindres oleohidràulics de doble
efecte.
b. Incorporen transductor de posició 4-20 mA.
c. Cilindres previstos per a maniobra d'obertura i tancament amb equilibri de pressions
i. Camisa del cilindre: Acer a el carboni ST-52
ii. Tija del cilindre: Acer 420 Cromat
iii. Protecció cilindres:
1. Grau: ISO 12944 C4- Alta
2. Surrejat abrasiu al grau Sa2 ½ segons ISO 8501
3. Imprimació: Epòxid silicat de zinc Sigmazinc 105 de PPG. gruix ≈ 75
micres
4. Acabat: Poliuretà acrílic alifàtic alt contingut en sòlids Sigmadur 550H
de PPG. gruix ≈ 75 micres
5. Gruix total del procediment ≈ 150 micres
6. Color estàndard: RAL 5019
5. Grup oleohidràulic
a. Grup oleohidràulic previst per a maniobra d'obertura i tancament amb equilibri de
pressió hidrostàtica.
b. Estarà format pels següents elements principals:
i. Dipòsit d'oli en acer al carboni pintat amb pintura resistent a l'oli calent, amb
safata de recollida de fuites, clau de buidatge i tap d'ompliment
ii. 2 motobombes (1 de funcionament i una altra de reserva) + sense acumulador
per a maniobra d'emergència
iii. Resistència d'escalfament, accionada mitjançant termòstat + vàlvula
termostàtica
iv. Filtres d'oli a la línia de principal de pressió ia la de retorn, de neteja manual.
c. Instrumentació mínima:
i. 2 indicadors de nivell exterior per visualitzar nivell d'oli en el dipòsit.
ii. Indicador de nivell amb contactes per nivell mínim i nivell màxim de l'oli de
comandament.
iii. Manòmetres de glicerina tipus "molla tubular" amb connexió roscada i moll
tubular en llautó, i esfera en inox
iv. Pressòstats de contactes commutats
v. Termòstat per a accionament de la resistència d'escalfament de l'oli
vi. Termòmetre per vigilar la temperatura d'oli
d. El circuit oleohidràulic disposarà de preses tipus minimex
e. Per al disseny de el grup oli-hidràulic es consideraran les següents premisses:
i. Temperatura òptima de funcionament de l'oli en el tanc, entre 40-50ºC.
ii. Temperatura límit de funcionament de l'oli en el tanc, 60ºC.
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iii. Utilització d'oli hidràulic mineral de classificació HLP segons DIN 51524,
biodegradable
f. Conduccions oleohidràulics
i. Es faran servir tubs d'acer estirat en fred sense soldadura (DIN 2391 / C), en
què el gruix vindrà determinat segons el apropiat per norma DIN o ASTM per a
la pressió de treball a utilitzar. En el càlcul dels diàmetres dels tubs, s'ha de
tenir en compte els cabals d'oli, procurant no superar les velocitats límit d'1 m /
s en la canonada d'aspiració, 2,50 m / s en les canonades de retorn i entre 3-6
m / s en la canonada de pressió.
ii. El tub d'aspiració de les bombes serà el més curt i directe possible, evitant
corbes i estrangulacions.
iii. Els tubs es muntaran amb suports com a màxim col·locats cada 1,50 metres.
iv. En el cas que es necessiti muntar algun tub flexible es projectarà per suportar
fins a 2 vegades la pressió màxima de treball a l'objecte d'evitar les puntes
màximes de pressió. Es col·locaran evitant que vagin doblats o amb radis de
curvatura massa petits.
v. Els punts d'unió amb ràcords s'ubicaran en punts accessibles.
vi. Per a tubs d'oli DIN 40 es muntaran brides, els ràcords de connexió de les
canonades seran de tres peces, amb espiga de soldar i tancament cònic amb
junta tòrica, mai de tres peces amb anell tallant.
6. Quadre elèctric
a. Quadre elèctric de potència i control per als dos grups oleohidràulics.
b. Funcionament mitjançant manera local / manual, a través de polsadors al frontal de
l'quadre.
c. Incorpora pilots lluminosos per senyalitzar funcionament, error i final de recorregut.
d. Senyals en borns lliures de potencial per a confirmació de marxa, fallada i finals de
recorregut.
e. Incorpora com a mínim proteccions de línia, per als motors i per l'actuador de la
comporta.
S’adjunta a continuació les especificacions rebudes del fabricant.
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p

Posición 1

Compuerta Esclusa

Material barandillas………………………………………………………………….
Acero inoxidable AISI-304L
Material piso maniobra………………………………………………………………….
Tramex galvanizado
Protección pasarela……………..………………………………….Programa nº
2
Protección barandillas……………..………………………………….
Programa nº
5

Código cliente………………………………..……………………………………………..
Características generales
Tipo………………………………………………………………………………………………………….
CE
Diseño según……………………………………………………
DIN 19704

Válvula compensación de presiones
La esclusa incorporará en cada una de sus 2 hojas, una válvula para la compensación de presión hidroestática.
Tamaño de la compuerta……………………………………………………
500x500
Material marco, tablero y husillo……………………………………………………
Acero inoxidable AISI-304L
Accionamiento…………………………………………………… Manual con volante
Perfiles de estanqueidad………………………………………………………………….
EPDM
Protección barandillas……………..………………………………….
Programa nº
5

12.500
Anchura del canal…………………………………………………………………………………
mm
Altura del tablero………………………………………………………………….
4.800
mm
Carga de agua……………………………………………………………………………
4.800
mm
Altura del canal…………………………………………………………………………………
4.800
mm
Altura de accionamiento………………………………. 5.000
mm
Estanqueidad……………………………………………………………………………………….
3 lados con fuga máxima según DIN 19569-4

Cilindros oleohidráulicos accionamiento esclusa
El accionamiento de la compuerta será mediante 2 cilindros oleohidráulicos de doble efecto.
Incorporan transductor de posición 4-20 mA.
Cilindros previstos para maniobra de apertura y cierre con equilibrio de presiones.
Camisa del cilindro………………………………………………………………………………………………..
Acero al carbono ST-52
Vástago del cilindro………………………………………………………………….
Acero 420 Cromado
Protección cilindros……………..………………………………….Programa nº
2

Velocidad normal de trabajo……………………………………………………………………
0,5 (+/- 10%) m/min
Operación de apertura / cierre…………………………………………………………
Mediante cilindros olehidráulicos

Alcance del suministro y especificaciones técnicas:
Tableros
Los dos tableros son una estructura mecanosoldada formada por una chapa de superficie plana, reforzada por
perfilería para soportar el máximo empuje del agua.
Los refuerzos horizontales cuentan con orificios para el drenaje evitando acumulaciones de agua y barro.
La estanqueidad de la compuerta se consigue en el tablero mediante juntas de estanqueidad sujetas al tablero por
tornillería y pletinas de apriete, sobre las pletinas de cierre de las partes fijas.
Material chapa principal y perfiles de refuerzo………………………………………………………………………………………………..
Acero al carbono S275JR
Protección chapa y refuerzos……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Programa nº
1
Material pletinas de apriete de las estanqueidades………………………………………………………………….
Acero inoxidable AISI-304L
Perfiles de estanqueidad………………………………………………………………….
EPDM
Cada tablero se suministrará en dos partes y se realizará la unión en obra.
Partes fijas
Las partes fijas que conforman la compuerta son las siguientes:
- Partes fijas laterales:
Empotradas en los laterales de la obra civil como soporte del eje de acción de cada tablero.
Debidamente reforzados para transmitir las cargas máximas al hormigón.
Con pletinas de acero inoxidable en la zona de cierre de la junta de estanqueïdad.
- Partes fijas inferiores:
Empotradas en la solera de la obra civil, consta de un perfil de acero inoxidable para el cierre de la junta inferior

Instrumentación mínima
2 indicadores de nivel exterior para visualizar nivel de aceite en el depósito.
Indicador de nivel con contactos para nivel mínimo y nivel máximo del aceite de mando.
Manómetros de glicerina tipo “muelle tubular” con conexión roscada y muelle tubular en latón, y esfera en inox
Presostatos de contactos conmutados
Termostato para accionamiento de la resistencia de caldeo del aceite
Termómetro para vigilar la temperatura de aceite
El circuito oleohidráulico dispondrá de tomas minimex.

Transporte, montaje y puesta en marcha
Incluye transporte, ensamblaje en obra, montaje mecánico y puesta en marcha, y grúas/medios de elevación.
Excluye: montaje eléctrico y montaje oleohidráulico.

Pasarela de acceso
La esclusa, en la parte superior, dispone de una pasarela para poder transitar de un lado al otro y poder accionar las
válvula de compensación de presiones.
Longitud de la pasarela……………………………………………………
La misma que la esclusa
Anchura útil de la pasarela………………………………………………………………………………………………..
800mm
Material pasarela………………………………………………………………….
Acero al carbono S275JR
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Grupo oleohidraulico
Grupo oleohidráulico previsto para maniobra de apertura y cierre con equilibrio de presión hidroestática.
Estará formado por los siguientes elementos principales:
Depósito de aceite en acero al carbono pintado con pintura resistente al aceite caliente, con bandeja de recogida
de fugas, llave de vaciado y tapón de llenado
2 motobombas (1 de funcionamiento y otra de reserva) + sin acumulador para maniobra de emergencia
Resistencia de caldeo, accionada mediante termostato + válvula termostática
Fitros de aceite en la línea de principal de presión y en la de retorno, de limpieza manual.

Cuadro eléctrico
Cuadro eléctrico de potencia y control para el grupo oleohidráulico y el actuador de la compuerta aneja a la esclusa.
Funcionamiento mediante modo local/manual, a través de pulsadores en el frontal del cuadro.
Incorpora pilotos luminosos para señalizar funcionamiento, error y final de recorrido.
Señales en bornas libres de potencial para confirmación de marcha, fallo y finales de recorrido.
Incorpora como mínimo protecciones de línea, para los motores y para el actuador de la compuerta.

Material partes embebidas………………………………………………………………….
Acero al carbono S275JR
Material superficies de cierre………………………………………………………………
Acero inoxidable AISI-304L
Protección estructuras de acero embebidas en hormigón … Sin tratar
Protección estructuras de acero sumergidas o en contacto
intermitente con el agua ……………………….
Programa nº 1 o 5
Partes sin contacto con el agua………………………………………………………
Programa nº
2

1

p

Precios
Posición
1.1

Descripción

Cantidad

Compuerta Esclusa

p
p

Precio unitario

Precio total

1
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Posición 2

Compuerta basculante de eje inferior tipo CBI

p

Instrumentación mínima
2 indicadores de nivel exterior para visualizar nivel de aceite en el depósito.
Indicador de nivel con contactos para nivel mínimo y nivel máximo del aceite de mando.
Manómetros de glicerina tipo “muelle tubular” con conexión roscada y muelle tubular en latón, y esfera en inox
Presostatos de contactos conmutados
Termostato para accionamiento de la resistencia de caldeo del aceite
Termómetro para vigilar la temperatura de aceite

Código cliente………………………………..……………………………………………..
Características generales
Tipo………………………………………………………………………………………………………….
CBI
Diseño según……………………………………………….
DIN 19704

El circuito oleohidráulico dispondrá de tomas minimex.

8.500
Anchura del hueco…………………………………………………………………………………
mm
2.200
Altura del tablero…………………………………………………………………………………
mm
2.200
Carga de agua……………………………………………………………………………
mm
Estanqueidad……………………………………………………………………………………….
3 lados con fuga máxima según DIN 19569-4
Operación de apertura / cierre…………………………………………………………
Mediante cilindros olehidráulicos

Cuadro eléctrico
Cuadro eléctrico de potencia y control para los 2 grupos oleohidráulicos.
Funcionamiento mediante modo local/manual, a través de pulsadores en el frontal del cuadro.
Incorpora pilotos luminosos para señalizar funcionamiento, error y final de recorrido.
Señales en bornas libres de potencial para confirmación de marcha, fallo y finales de recorrido.
Incorpora como mínimo protecciones de línea, para los motores y para el actuador de la compuerta.

Alcance del suministro y especificaciones técnicas:

Transporte, montaje y puesta en marcha
Incluye transporte, ensamblaje en obra, montaje mecánico y puesta en marcha, y grúas/medios de elevación.
Excluye: montaje eléctrico y montaje oleohidráulico.

Tablero
El tablero es una estructura mecanosoldada formada por una chapa debidamente reforzada con perfiles
horizontales, celosía de perfiles o viga cajón según el diseño, pudiendo incorporar rigidizadores verticales en caso
de ser necesario.
La estanqueidad de la compuerta se consigue en el tablero mediante juntas de estanqueidad sujetas al tablero por
tornillería y pletinas de apriete, que apoyan sobre las pletinas de cierre de las partes fijas.

Precios

Material chapa principal, perfiles de refuerzo………………………………………………………………………………………………..
Acero al carbono S275JR
Protección chapa principal, perfiles de refuerzo……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Programa nº
5
Materiales estanqueidad………………………………………………...………………………………………………………………….
Acero inoxidable AISI-304L + EPDM.
Tornillería……………………………………………………………………………………………………….
A4

Posición
2.1

Descripción

Cantidad

Compuerta basculante de eje inferior tipo CBI

Precio unitario

Precio total

2

Partes fijas
Las partes fijas que conforman la compuerta son las siguientes:
- Partes fijas laterales:
Empotradas en los laterales de la obra civil y se disponen como apoyo y cierre de compuerta.
- Partes fijas inferiores:
Empotradas en la solera de la obra civil y se disponen como apoyo y cierre de compuerta.
Los perfiles de cierre laterales e inferior disponen de placas de acero inoxidable para estanqueidad de las juntas.
Material partes embebidas………………………………………………………………….
Acero al carbono S275JR
Material superficies de cierre………………………………………………………………
Acero inoxidable AISI-304L
Protección estructuras de acero embebidas en hormigón … Sin tratar
Protección estructuras de acero sumergidas o en contacto
Programa nº 1 o 5
intermitente con el agua ……………………….
Partes sin contacto con el agua………………………………………………………
Programa nº
2
Cilindros oleohidráulicos accionamiento compuerta
El accionamiento de la compuerta será mediante 2 cilindros oleohidráulicos de doble efecto.
Incorporan transductor de posición 4-20 mA.
Camisa del cilindro………………………………………………………………………………………………..
Acero al carbono ST-52
Vástago del cilindro………………………………………………………………….
Acero 420 Cromado
Protección cilindros……………..………………………………….
Programa nº
2
Grupo oleohidraulico
Grupo oleohidráulico para cada una de las compuertas, previsto para maniobra de apertura y cierre.
Estará formado por los siguientes elementos principales:
Depósito de aceite en acero al carbono pintado con pintura resistente al aceite caliente, con bandeja de
recogida de fugas, llave de vaciado y tapón de llenado
2 motobombas (1 de funcionamiento y otra de reserva) + sin acumulador para maniobra de emergencia
Resistencia de caldeo, accionada mediante termostato + válvula termostática
Fitros de aceite en la línea de principal de presión y en la de retorno, de limpieza manual.
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Posición 3

Compuerta mural deslizante modelo CMD

2.- Programas para la protección de superficies

Características generales

GENERAL
Todos los elementos normalizados (motores, reductores, soportes cojinetes, etc.), pintados según normas
del fabricante.

MARCO-GUÍA
Material:
Acero inoxidable AISI-304L
Protección:
Programa nº
5

PROGRAMA 1
Partes sumergidas o en contacto intermitente con agua de mar y resto de aguas excepto potable:

TABLERO
Reforzado según carga de agua.
Guiado mediante patines de polietileno.
Material:
Acero inoxidable AISI-304L
5
Protección:

Grado de protección: ISO 12944 Im3
Chorreado abrasivo al grado Sa2 ½ según ISO 8501

ESTANQUEIDAD

Color estándar: Negro

Estanqueidad goma contra el marco a 4 lados, en 1
o 2 sentidos, mediante perfil especial de goma
EPDM fijado al tablero.
HUSILLO
Tipo:
Material:

Grado de protección: ISO 12944 C5-Muy alta
Chorreado abrasivo al grado Sa2 ½ según ISO 8501

Rosca trapezoidal DIN103
Acero inoxidable AISI-304L

COLUMNA DE ACCIONAMIENTO
Material:
Acero al carbono S275JR
2
Protección:
Programa nº
Material tornillería:

A
Manual con volante

B
Cabezal desmultiplicador
manual

C1. Actuador eléctrico T/N
C2. Actuador eléctrico de
regulación

Partes aéreas en el resto de zonas (sin presencia de agentes específicos con alta concentración)
Grado de protección: ISO 12944 C4-Alta
Chorreado abrasivo al grado Sa2 ½ según ISO 8501

A2

D
Neumático

PROGRAMA 3
Partes sumergidas o en contacto intermitente con agua potable, siendo de especial importancia la no
toxicidad de los componentes del recubrimiento.

E
Hidráulico

Chorreado abrasivo al grado Sa2 ½ según ISO 8501

Cuadro eléctrico
La compuerta será accionada mediante el cuadro eléctrico de la enclusa.
Montaje y puesta en marcha
Incluye montaje mecánico y puesta en marcha.

micras

PROGRAMA 4
Galvanizado en caliente según norma UNE37501

Excluye: montaje eléctrico

PROGRAMA 5
Programa de protección para el acero inoxidable:

Dimensiones e importes

Pos.

Código
cliente

3.1

-

Ancho
Alto
Carga Alto piso de
Altura
Tipo
Núm.
acciona Cantidad Precio unitario
canal tablero agua
maniobra accionamie
Husillos
miento
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
nto [mm]

1.200 1.200 3.000

PROGRAMA 2
Partes aéreas en zonas marítimas:

5.000

5.900

1

C1

Chorreado con corindón o microesfera + una imprimación incolora de barniz poliuretano base agua
Precio total

PROGRAMA 6
Limpieza, decapado y pasivado de soldaduras.

1

C1: Actuador eléctrico todo/nada con finales de carrera y limitadores de par.

* Coutex se reserva el derecho de utilizar productos de otros fabricantes con procedimientos equivalentes *
rev.06/2020
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Així doncs el quadre elèctric de les comportes basculants s’instal·la en una caseta de control existent
i s’integrarà en el quadre elèctric existent, i el quadre de les comportes de desguàs i de seccionament
del canal es connectarà a l’escomesa de la companyia i incorporant-lo a la nova caseta a construir a
tal efecte a les proximitats de la comporta.
Cada subquadre o quadre dels diferents sistemes de cloració tindrà el seu propi PLC per gestionar els
diferents elements de control generant els automatismes necessaris.

2. CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
El subministrament elèctric actual disposa de potencia instal·lada suficient com per no tenir que
sol·licitar una ampliació a la companyia. Actualment es disposa de subministrament elèctric de baixa
tensió, 230/400 V des de la línia de la companyia Syder S.L. Les noves instal·lacions es connectaran
als quadres elèctrics de baixa tensió existents a les edificacions de la parcel·la.

3. NORMATIVA APLICADA
Pel que fa a les normes i reglaments que són d'aplicació a les instal·lacions es tindran en compte les
següents:

1. OBJECTE
L'objectiu del següent annex és justificar les necessitats elèctriques del present projecte de
construcció.
Per a la comporta de desguàs de fons i la comporta de tancament del canal, es realitzarà un nou
quadre que s’instal·larà a la caseta a construir a les proximitats, i que rebrà el corrent mitjançant una
canalització soterrada que partirà desprès del quadre general d’escomesa de companyia situat a la
façana del recinte de la CGRMDE.
Per a les comportes basculants, situades al nou sobreeixidor, el quadre elèctric s’integrarà en les
instal·lacions existents que ja controlen les comportes actuals.
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Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) segons el RD. 842/2002, d'agost.



Instruccions tècniques complementàries ITC-BT 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 , 29, 30, 31, 32, 36, 43, 44, 45, 47 i 48.



Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.



Normes UNE d'aplicació.



Normes particulars de les empreses distribuïdores d'energia elèctrica en baixa tensió.



Reglament del RD. 486/1997 de 14-4-97 (BOE del 32-4-1997) en el qual s'estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball.



Disposicions de la Llei 31/1995 sobre la Prevenció de Riscos Laborals.



Recomanacions i normes de les Entitats d'Inspecció i Control.



Reglament del RD. 486/1997 de 14-4-97 (BOE del 32-4-1997) en el qual s'estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball.



Disposicions de la Llei 31/1995 sobre la Prevenció de Riscos Laborals.



Recomanacions i normes de les Entitats d'Inspecció i Control.



Guia Vademècum Fecsa Endesa per a instal·lacions d’enllaç en baixa tensió (edició 2014).
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4. ASPECTES GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS
Nº
Elemen
t.
Instal.

Nº
Elemen
t.
Servei

Pot. T.

Pot.
total

Instal.
(kW)

servei
(kW)

3,00

2,00

1,00

6,00

3,00

3,00

2,00

1,00

6,00

3,00

0,75
0,05
0,03
0,05
0,05
5,00
5,00
4,40
4,40
0,05
0,30
2,00
0,25
0,08

4,00
4,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
8,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00

3,00
0,20
0,06
0,10
0,10
5,00
5,00
4,40
4,40
0,40
0,30
2,00
0,25
0,08
37,29

1,50
0,10
0,06
0,10
0,10
5,00
5,00
4,40
4,40
0,10
0,30
2,00
0,25
0,08
29,39

Pot.

Les actuacions que es realitzaran es situen a la sala elèctrica de les instal·lacions de regulació existent
a la casa dels Guardes per a les comportes del nou sobreeixidor, i en el cas de la comporta de desguàs
de fons i de seccionament del canal es construeix una caseta nova on s’ubiquen tant els equips
oleohidràulics i els quadres elèctrics necessaris pel seu correcte funcionament.
El detall concret dels quadres elèctrics son responsabilitat del fabricant i subministrador dels equips
hidràulics que ha d’assegurar el correcte funcionament de les instal·lacions.
Les potencies i motors principals i la seva situació és la següent:


El grup oleohidràulic de l’enclusa → 2 motors de 5.5kW. Tensió 380V i 50Hz.



Comporta de desguàs de fons → 1 motor de 1.1kW. Tensió 380V i 50Hz.



Grup oleohidràulic del sobreeixidor d’accionament de la comporta 1 → 2 motors de 3kW.
Tensió 380V i 50Hz.



Grup oleohidràulic del sobreeixidor d’accionament de la comporta 2 → 2 motors de 3kW.
Tensió 380V i 50Hz.



Polipast sobreeixidor 1 → 1 motor de 5kW. Tensió 380V i 50Hz.



Polipast sobreeixidor 2 → 1 motor de 5kW. Tensió 380V i 50Hz.



Cabrestant 1 biga de flotants → 1 motor de 4,4kW. Tensió 380V i 50Hz.



Cabrestant 2 biga de flotants → 1 motor de 4,4kW. Tensió 380V i 50Hz.

RECEPTORS
Bomba 1 per a pressió comporta
1
Bomba 1 per a pressió comporta
2
Resistència d’escalfament per
bombes
Electrovàlvula
Transmissor de pressió
Sonda de nivell dipòsit d’oli 1
Sonda de nivell dipòsit d’oli 2
Polipast 1
Polipast 2
Cabrestant 1
Cabrestant 2
Sonda cabrestant i polipast
Maniobra i control. PLC
Endolls
Il·luminació fluorescents
Il·luminació emergència
TOTAL CUADRO
Factor de simultaneïtat sobre
P. servei
Factor de simultaneïtat sobre
P. Instal·lada

Nomin.
(kW)

0,85

25,00

0,67

25,00

Hores

Energia

Funcio
n.
(H/d)

Consu
m.
Kwh/d

2,00

6,00

2,00

6,00

1,50

2,25

6,00
24,00
24,00
24,00
0,50
0,50
0,25
0,25
24,00
24,00
0,03
1,00
1,00

0,60
1,44
2,40
2,40
2,50
2,50
1,10
1,10
2,40
7,20
0,07
0,25
0,08
38,29

Els elements de potencia significativa estan doblats per seguretat i robustesa en el funcionament, per
aquest motiu el factor de simultaneïtat respecte a la Potencia Instal·lada es tant baix.

4.1 Instal·lació del nou sobreeixidor

La potencia estimada consumida pel funcionament de les comportes del sobreeixidor i la resta
d’elements serà de 38,29 KWh/d.

Aquestes instal·lacions comptem amb una sala elèctrica existent, on es troben uns quadres elèctrics
i de control de les comportes actuals. D’aquests quadres es trauran tres línies, una d’elles per accionar

4.2 Instal·lació de l’enclusa i desguàs de fons

els motors del grup oleohidràulic de la comporta 1, una segona per accionar els motors del grup
oleohidràulic de la comporta 2 i la tercera per a la resta d’elements.
A continuació es relacionen totes les càrregues i punts de consum de potència elèctrica que són
necessaris per realitzar la maniobra i el control de les comportes.

Per a la comporta de desguàs de fons i de seccionament del canal es construeix una caseta nova on
s’ubiquen tant els equips oleohidràulics com els quadres elèctrics necessaris pel seu correcte
funcionament. D’aquests quadres es trauran tres línies, una d’elles per accionar els motors del grup
oleohidràulic de la comporta de seccionament tipus enclusa, una segona per accionar el motor de la
comporta de desguàs i una tercera línia alimentarà una línia d’endolls monofàsics, la il·luminació
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general i la il·luminació d’emergència de la caseta.

La potència instal·lada serà 15,76 Kw

A continuació es relacionen totes les càrregues i punts de consum de potència elèctrica que són

La potencia simultània prevista serà de 7,65 Kw.

necessaris per realitzar la maniobra i el control de les comportes.
5.2 Instal·lació de l’enclusa i desguàs de fons

RECEPTORS
Bomba 1 per a pressió comporta
enclusa
Motor comporta desguàs de fons
Resistència d’escalfament per
bombes
Electrovàlvula
Transmissor de pressió
Sonda de nivell dipòsit d’oli
Maniobra y control. PLC
Endolls
Il·luminació fluorescents
Il·luminació emergència
TOTAL CUADRO
Factor de simultaneïtat sobre P.
servei
Factor de simultaneïtat sobre P.
instal·lada

Pot.
Nomi
n.
(kW)

Nº
eleme
n.
instal.

Nº
eleme
n.
servei

Pot.
T.

Pot.
T.

instal.
(kW)

servei
(kW)

5,50
1,10

2,00
1,00

1,00
1,00

11,00
1,10

5,50
1,10

0,75
0,05
0,03
0,05
0,30
2,00
0,25
0,08

2,00
4,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,50
0,20
0,03
0,10
0,30
2,00
0,25
0,08
16,56

0,75
0,10
0,06
0,10
0,30
2,00
0,25
0,08
10,24

Hores

Energia

(H/d)

consum
.
Kwh/d

5,00

27,50

2,00

2,20

1,50

1,13

6,00
24,00
24,00
24,00
0,03
1,00
1,00

0,60
1,44
2,40
7,20
0,07
0,25
0,08
42,86

funcion.

La potencia considerada es de:
POTENCIA TOTAL INSTALADA (Kw)
Coeficient de simultaneïtat sobre potència instal·lada
Potencia en simultani (Kw)

16,56
0,60
10,00

La potència instal·lada serà 16,56 Kw.
La potencia simultània prevista serà de 10 Kw.

6. SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC.
Les instal·lacions disposen d’escomesa i subministrament elèctric, donat que són instal·lacions que ja
tenen activitat, tenen Quadre general de Protecció, línia de baixa tensió entre CGP i conjunt de Mesura

0,98

10,00

i protecció, conjunt de Mesura i protecció CPM2-MF4 (comptador), línia de distribució entre el conjunt

0,60

10,00

de mesura i protecció i el quadre elèctric, quadre elèctric i correcció d’energia reactiva.

Els elements de potencia significativa estan doblats per seguretat i robustesa en el funcionament, per

6.1 Instal·lació del nou sobreeixidor

aquest motiu el factor de simultaneïtat respecte a la Potencia Instal·lada es tant baix.
Aquesta instal·lació parteix d’una nova línia de distribució que ha d’arrencar desprès del Del quadre
La potencia estimada consumida pel funcionament de les comportes de l’enclusa i el desguàs de fons
serà de 42,86 KWh/d.

i que esquemàticament tindrà:

5. POTÈNCIA CONSIDERADA
5.1 Instal·lació del nou sobreeixidor

La potencia considerada es de:
POTENCIA TOTAL INSTALADA (Kw)
Coeficient de simultaneïtat sobre potència instal·lada
Potencia en simultani (Kw)
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elèctric de distribució existent, situat a l’interior de la sala elèctrica que controla les comportes actuals,

37,29
0,67
25,00



Línia de distribució entre el quadre actual i el nou quadre elèctric.



Quadre elèctric de comandament i control



Sistema de correcció de l’energia reactiva (bateria de condensadors).



Línies de derivació i connexió entre els equips i el quadre.

El quadre elèctric de distribució de la instal·lació es situarà a l’interior de la caseta a construir. Aquest
quadre contindrà un interruptor general magnetotèrmic trifàsic i un interruptor diferencial, i d’aquí es
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derivaran nou línies elèctriques, una d’elles alimentarà el motor de la bomba principal del grup de
pressió de la comporta 1, una segona el motor de la bomba de reserva, una tercera alimentarà el
motor de la bomba principal del grup de pressió de la comporta 2, una quarta el motor de la bomba de
reserva, una cinquena per al polispast 1, una sisena pel polispast 2, una setena pel cabrestant 1, una
vuitena pel cabrestant 2 i una alimentarà las línies d’il·luminació i endolls. Totes les línies del quadre
estaran degudament protegides amb interruptors magnetotèrmics i interruptors diferencials.
També es disposarà d’un sistema de correcció i compensació de l’energia reactiva amb bateria de

7. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE LA INSTAL·LACIÓ
7.1 Instal·lació del nou sobreeixidor

L’ampliació del quadre elèctric de distribució existent contindrà tots els mecanismes elèctrics per a
mantenir els següents equips:

Equips

Denominació
cable

condensadors.
LAa - Nova línia

6.2 Instal·lació de l’enclusa i desguàs de fons

L1 - Bomba 1 per a pressió comporta 1
L2 - Bomba 2 per a pressió comporta 1

Aquesta instal·lació és lleugerament diferent doncs parteix d’una nova línia de distribució que ha
d’arrencar desprès del comptador de companyia situat a la façana de la Casa de Guardes, i que
esquemàticament tindrà:

L3 - Resistencia d'escalfament de la bomba 1
comporta 1
L4 - Resistencia d'escalfament de la bomba 2
comporta 1
LAb - Nova línia
L5 - Bomba 1 per a pressió comporta 2



Línia de distribució entre el conjunt de mesura i protecció i el quadre elèctric.



Quadre elèctric de comandament i control



Sistema de correcció de l’energia reactiva (bateria de condensadors).



Línies de derivació i connexió entre els equips i el quadre.

L6 - Bomba 2 per a pressió comporta 2
L7 - Resistencia d'escalfament de la bomba 1
comporta 2
L8 - Resistencia d'escalfament de la bomba 2
comporta 2
LAc - Nova línia

Tens.

Int
Magn.

(V)

In (A)

PDT

In
Difer
300
mA

3(1x6)+N mm2 Cu
3(1x2,5)+N+T mm2
Cu
3(1x2,5)+N+T mm2
Cu

400

20

10

30

400

15

4,5

20

400

15

4,5

20

1x1,5+N+T mm2 Cu

230

6

4,5

10

1x1,5+N+T mm2 Cu

230

6

4,5

10

3(1x6)+N mm2 Cu
3(1x2,5)+N+T mm2
Cu
3(1x2,5)+N+T mm2
Cu

400

20

10

30

400

15

4,5

20

400

15

4,5

20

1x1,5+N+T mm2 Cu

230

6

4,5

10

1x1,5+N+T mm2 Cu

230

6

4,5

10

1x1,5+N+T mm2 Cu

230

6

4,5

10

L9 - Alimentador 24 V

1x1,5+N+T mm2 Cu

230

6

4,5

10

L9.1 - Electrovàlvula 1

1x1,5+N+T mm2 Cu

24

6

1,5

10

El quadre elèctric de distribució de la instal·lació es situarà a l’interior de la caseta a construir. Aquest

L9.2 - Electrovàlvula 2

1x1,5+N+T mm2 Cu

24

6

1,5

10

quadre contindrà un interruptor general magnetotèrmic trifàsic i un interruptor diferencial, i d’aquí es

L9.3 - Electrovàlvula 3

1x1,5+N+T mm2 Cu

24

6

1,5

10

L9.4 - Electrovàlvula 4

1x1,5+N+T mm2 Cu

24

6

1,5

10

derivaran quatre línies elèctriques, una d’elles alimentarà el motor de la bomba principal del grup de

L9.5 - Transmissor de pressió 1

1x1,5+N+T mm2 Cu

24

6

1,5

10

L9.6 - Transmissor de pressió 2

1x1,5+N+T mm2 Cu

24

6

1,5

10

pressió, una segona el motor de la bomba de reserva, una altra el motor de la comporta de desguàs

L9.7 - Sonda de nivell dipòsit d’oli 1

1x1,5+N+T mm2 Cu

24

6

1,5

10

de fons i l’altra alimentarà las línies d’il·luminació i endolls. Totes les línies del quadre estaran

L9.8 - Sonda de nivell dipòsit d’oli 2

1x1,5+N+T mm2 Cu

24

6

1,5

10

L9.9 - Sonda de nivell dipòsit d’oli 3

1x1,5+N+T mm2 Cu

24

6

1,5

10

L9.10 - Sonda de nivell dipòsit d’oli 4

1x1,5+N+T mm2 Cu

24

6

1,5

10

L10 - Maniobra y control. PLC

1x1,5+N+T mm2 Cu

230

6

4,5

10

LAd - Nova línia

3(1x6)+N mm2 Cu
3(1x2,5)+N+T mm2
Cu
3(1x6)+N mm2 Cu
3(1x2,5)+N+T mm2
Cu
3(1x6)+N mm2 Cu
3(1x2,5)+N+T mm2
Cu
3(1x6)+N mm2 Cu

400

20

10

30

400

15

4,5

20

400

20

10

30

400

15

4,5

20

400

20

10

30

400

15

4,5

20

400

20

10

30

degudament protegides amb interruptors magnetotèrmics i interruptors diferencials.
També es disposarà d’un sistema de correcció i compensació de l’energia reactiva amb bateria de
condensadors.

L11 - Motor polipast 1
LAe - Nova línia
L12 - Motor polipast 2
LAf - Nova línia
L13 - Motor cabrestant 1
LAg - Nova línia
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Equips

Denominació
cable

Tens.

Int
Magn.

(V)

In (A)

PDT

In
Difer
300
mA

Equips

LAa - Nova línia

LAh - Nova línia

3(1x2,5)+N+T mm2
Cu
1x2,5+N+T mm2 Cu

L15 - Endolls

1x2,5+N+T mm2 Cu

230

15

4,5

20

L2 - Bomba 2 per a pressió comporta enclusa

L16 - Il·luminació fluorescents

1x1,5+N+T mm2 Cu

230

6

4,5

10

L3 - Resistencia d'escalfament de la bomba 1

L17 - Il·luminació emergència

1x1,5+N+T mm2 Cu

230

6

4,5

10

L4 - Resistencia d'escalfament de la bomba 2

L18 - Bateria de condensadors

3(1x4)+N mm2 Cu

400

6

10

10

L14 - Motor cabrestant 2

400

15

4,5

20

230

15

4,5

20

L1 - Bomba 1 per a pressió comporta enclusa

Denominació
cable

Tens.

Int
Magn.

(V)

In (A)

PDT

In
Difer
300
mA

3(1x6)+N mm2 Cu
3(1x2,5)+N+T mm2
Cu
3(1x2,5)+N+T mm2
Cu
1x1,5+N+T mm2 Cu

400

20

10

30

400

20

4,5

20

400

20

4,5

20

230

6

4,5

10

230

6

4,5

10

400

15

4,5

20

400

15

4,5

20

Per a la instal·lació del sobreeixidor es realitzaran tots els treballs d’instal·lació de mecanismes, així

L5 - Motor comporta desguàs de fons

com els treballs d’estesa i connexió del cables elèctrics de cadascun dels equips del sistema, inclosos

LAc - Nova línia

1x1,5+N+T mm2 Cu
3(1x2,5)+N+T mm2
Cu
3(1x2,5)+N+T mm2
Cu
1x1,5+N+T mm2 Cu

230

6

4,5

10

L6 - Alimentador 24 V

1x1,5+N+T mm2 Cu

230

6

4,5

10

els elements de maniobra i controls, amb PLC e instruments connectats a una font d’alimentació de

L6.1 - Electrovàlvula 1

1x1,5+N+T mm2 Cu

24

6

1,5

10

corrent continua de 24 Vcc.

L6.2 - Electrovàlvula 2

1x1,5+N+T mm2 Cu

24

6

1,5

10

L6.3 - Transmissor de pressió 1

1x1,5+N+T mm2 Cu

24

6

1,5

10

L6.4 - Sonda de nivell dipòsit d’oli 1

1x1,5+N+T mm2 Cu

24

6

1,5

10

La línia Aa del quadre se’n deriven les línies de la L1 a la L4, aquesta línia alimentarà els diferents

L6.5 - Sonda de nivell dipòsit d’oli 2

1x1,5+N+T mm2 Cu

24

6

1,5

10

equips i elements necessaris per al funcionament de la comporta 1. La línia Ab que es deriva del

L7 - Maniobra y control. PLC

1x1,5+N+T mm2 Cu

230

6

4,5

10

LAd - Nova línia

1x2,5+N+T mm2 Cu

230

15

4,5

20

quadre alimentarà els diferents equips i elements necessaris per al funcionament de la comporta 2,

L8 - Endolls

1x2,5+N+T mm2 Cu

230

15

4,5

20

de la L5 a la L8, la línia Ac alimentarà tant els equips que funcionen a 24 Vcc com la maniobra i control

L9 - Il·luminació fluorescents

1x1,5+N+T mm2 Cu

230

6

4,5

10

L10 - Il·luminació emergència

1x1,5+N+T mm2 Cu

230

6

4,5

10

LAe - Nova línia

3(1x4)+N mm2 Cu

400

6

10

10

L11 - Bateria de condensadors

3(1x4)+N mm2 Cu

400

6

10

10

del PLC, de la L9 a la L10. Les línies Ad, Ae, Af i Ag, alimentaran respectivament el polispast 1, 2 i els
cabrestant 1 i 2 de la biga de flotants. De la L15 a la L18 s’alimentará les línies d’endolls monofàsics i
les d’il·luminació general i il·luminació d’emergència.

LAb - Nova línia

Per la instal·lació de l’enclusa es realitzaran tots els treballs d’instal·lació de mecanismes, així com els

Les característiques dels mecanismes, interruptor general automàtic, limitador de sobretensions, els

treballs d’estesa i connexió del cables elèctrics de cadascun dels equips del sistema i els seus equips

interruptors magnetotèrmics i els interruptors diferencials de cada línia i sublínia, es realitzaran segons

auxiliars, inclosos els elements de maniobra i controls, amb PLC i instruments connectats a una font

la taula adjunta i els esquemes unifilars i les taules de càlculs elèctrics, de caigudes de tensió i

d’alimentació de corrent continua de 24 Vcc.

curtcircuits que s’exigiran a l’instal·lador.

Del interruptor general es deriven 5 línies, una pels elements que accionen el grup de pressió de la

Tot el cablejat nou que conformen les línies del quadre i que alimenten els equips serà de la secció

comporta tipus enclusa, que son les línies de la L1 a la L4 (LAa). Una altre línia que alimentarà la

indicada en l'esquema unifilar, no propagador de la flama i lliure d'halògens de denominació 06/01 KV

bateria de condensadors del quadre (L11). La Ab alimentarà en exclusiva el motor de la comporta de

RZ1-K (AS).

desguàs de fons. La Ac integrarà l’alimentació a 24 Vcc i la Maniobra i control, finalment i la línia Ad,
de la L8 a la L10, alimentará les línies d’endolls monofàsics i les d’il·luminació general i il·luminació

7.2 Instal·lació de l’enclusa i desguàs de fons

Quant al cas de l’enclusa i desguàs de fons, quadre elèctric de distribució contindrà tots els
mecanismes elèctrics per a mantenir els següents equips:
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d’emergència.
Les característiques dels mecanismes, interruptor general automàtic, limitador de sobretensions, els
interruptors magnetotèrmics i els interruptors diferencials de cada línia i sublínia, es realitzaran segons
la taula adjunta i els esquemes unifilars i les taules de càlculs elèctrics, de caigudes de tensió i
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curtcircuits que s’exigiran a l’instal·lador.

Línies alimentació

Safata/ tub

Codificació Cablejat

Tensió (V)

Tot el cablejat nou que conformen les línies del quadre i que alimenten els equips serà de la secció

Línies senyal

Safata/ tub

Codificació Cablejat

Tensió (V)

Instrumentació 24 V

Safata 60x200 mm plàstic

V0V-K 300/500 V 2x1,5 mm²

Instrumentació 230 V

Safata 60x200 mm plàstic

RV-k 0,6/1kV 3x1,5 mm²

indicada en l'esquema unifilar, no propagador de la flama i lliure d'halògens de denominació 06/01 KV
RZ1-K (AS).
7.3 Conductors.

24
230

7.4 Protecció contra contactes directes

Totes les parts actives de la instal·lació que es trobin sota tensió, seran inaccessibles i estaran aïllades

La tensió d’utilització no serà superior a 420 V respecte a terra.

per un mínim de 750 V. La seva rigidesa dielèctrica serà superior a 500.000 Ohms.
Els conductors actius seran de coure amb un aïllament mínim de 750 V.
Les canalitzacions interiors estaran constituïdes per conductors de coure aïllats de tensió nominal
La caiguda de tensió serà de com a màxim del 3 % per a enllumenat, i del 5% per a maquinària,

mínima de 450/750 V.

considerant que els aparells alimentats són susceptibles de funcionar simultàniament.
La instal·lació interior es realitzarà amb muntatge superficial protegit amb tub o safata. Les connexions
Els conductors de protecció seran de coure i presentaran el mateix aïllament que els conductors actius.

dels conductors seran en bornis, de forma que no puguin afluixar-se.

S’instal·laran per la mateixa canalització i la seva secció serà segons la Instrucció ITC BT 19.
7.5 Protecció contra contactes indirectes

Tipus de cables emprats:
Vindrà assegurada per la instal·lació d’interruptors diferencials d’alta i mitja sensibilitat. Aquest
Línies alimentació
Escomesa general

Safata/ tub
Tub PE DN63 corrugat

Codificació Cablejat

Tensió (V)

element desconnectarà automàticament el sistema quan la suma vectorial de les intensitats dels

RVFV 0,6/1kV 3,5x50 mm²

400

conductors actius que travessen els pols de l’aparell adquireix un valor determinat, que correspondrà
a la sensibilitat a la que estigui calibrat (IN).

Derivació ind.

Tub PVC DN40 rígid

RVFV 0,6/1kV 3x10 mm²

400

Enllumenat normal

Safata 60x200 mm plàstic

RV-k 0,6/1kV 3x1,5 mm²

230

Enllumenat emergència

Safata 60x200 mm plàstic

RV-k 0,6/1kV 3x1,5 mm²

230

Caixa preses corrent

Safata 60x200 mm plàstic

RV-k 0,6/1kV 3x2,5 mm²

230

 Defectes d’aïllament.

Enllumenat exterior

Safata 60x200 mm plàstic

RV-k 0,6/1kV 3x1,5 mm²

230

 Contactes fortuïts.

Aquest valor d’intensitat de defecte pot ser degut a:

 Persones que toquen parts metàl·liques en tensió.

RV-k 0,6/1kV 3x1,5 mm²

 Fals contactes.

RV-k 0,6/1kV 3x2,5 mm²

 Errors de connexió, confusió d’un conductor polar amb el de protecció.

RV-k 0,6/1kV 3x4 mm²
Alimentació equips

Safata 60x200 mm plàstic

RV-k 0,6/1kV 3x6 mm²

230

Alimen. bombes

Safata 60x200 mm plàstic

RV-k 0,6/1kV 5x2,5 mm²

230
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La protecció diferencial s’associarà com sistema de protecció a la posta a terra de les masses. Es
connectaran a terra:
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 Les lluminàries.

7.7 Protecció contra sobretensions

 Les parts metàl·liques de l’edifici.
 Les carcasses de totes les màquines elèctriques.
 Els bornis de posta a terra de tots els endolls.
La connexió a terra de les masses s'efectuarà mitjançant la xarxa de terres existent, sent la seva
resistència òhmica no superior als 37 ohms (per recomanació de la Companyia elèctrica, sense que
s'alteri o disminueixi l'eficàcia del relé diferencial segons la sensibilitat escollida) . El valor nominal
d'aquests elements ve determinat en l'esquema unifilar adjunt.
Els dispositius de desconnexió per intensitat de defecte consisteixen en interruptors amb relés

Vindrà assegurada mitjançant proteccions de sobretensions permanents i transitòries.
Segons ITC-BT 23 “Instal·lacions interiors o receptores, protecció contra sobretensions”, les
instal·lacions hauran de tenir protecció contra sobretensions transitòries que es transmeten per la
xarxa de distribució, què s’originen fonamentalment, com a conseqüència de les descàrregues
atmosfèriques, commutacions de xarxes i defectes de les mateixes.
Segons Guia Vademècum per a instal·lacions d’enllaç en baixa tensió, apartat “4.7 dispositius de
comandament i protecció”, també s’haurà d’incloure protecció contra sobretensions permanents.

diferencials de sensibilitat 30mA i/o 300mA segons les línies.
Amb aquestes dues mesures s'assegura amb suficient eficàcia que a causa de contactes indirectes

7.8 Enllumenat d’emergència
S’ha previst de lluminàries d’emergència amb nombre i lúmens suficients, tals que:

no s'arribarà a tensions superiors als 24V. Efectivament si la resistència a terra és de l'ordre de 37
ohms o inferior i el dispositiu de desconnexió actua en el moment en què la intensitat de fugida arriba
als 0,3A, la tensió màxima que s'obté abans que actuï el dispositiu de desconnexió serà:

-

En el punt on estigui situat el quadre elèctric general la luminància mínima es trobi a 5 lux.

-

En els punts on estan situats els equips de les instal·lacions de protecció contra incendis que exigeixen
utilització manual, la luminància mínima sigui de 5 lux.

V = R x IF = 37 x 0,3 = 11,1V;
7.6 Protecció contra sobreintensitats

En rutes d’evacuació, l’enllumenat d’emergència proporcioni, a nivell del terra i a l’eix dels passos
principals, una luminància mínima d’1 lux.
7.9 Xarxa de terra.

Als diferents quadres de protecció i maniobra es troben instal·lats tots els dispositius de protecció
contra sobrecàrregues d’intensitat de línia, defectes d’aïllament de gran impedància i curtcircuits. Els

La resistència a terra haurà de ser de l'ordre de 37 ohms o inferior i el dispositiu de desconnexió actua

dispositius seran interruptors magnetotèrmics de tall omnipolar de capacitat ajustada al conductor i a

en el moment en què la intensitat de fugida arriba als 0,3A, la tensió màxima que s'obté abans que

la demanda prevista.

actuï el dispositiu de desconnexió serà:

Segons la taula 1 de la ITC-BT-22, per circuits F+N amb esquema TT, el dispositiu de protecció actua

V = R x IF = 37 x 0,3 = 11,1V;

sobre el conductor de fase.
La resistència hauria d'arribar als 80 ohms per aconseguir els 24V. En efecte:
La seva elecció s’ha realitzat tenint en compte les corbes de funcionament , segons les intensitats de
curtcircuit i la intensitat màxima admissible del conductor que d’ells arranca (ITC-BT-19). La intensitat
de curtcircuit pot ser de 4,5 KA, ja que al estar aigües avall de l’IGA la Icc serà inferior a la d’aquest
últim. Els interruptors es muntaran tots dintre el quadre general, marcant de forma clara les línies que
serveixen.
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V = 80 x 0,3 = 24V;
Les instal·lacions del sobreeixidor ja disposen d’una xarxa de terres existent, les línies de terra dels
nous elements es connectarà a la xarxa existent.
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Per cas de la comporta tipus enclusa es generarà una xarxa de terres nova, consistent en una malla

Un cop executada la xarxa es comprovarà el seu valor i, en cas de ser necessari es millorarà fins a

de 8 x 8 m al voltant de l’edifici amb cable coure nu a la que es connecten 6 piques de coure de 2

assolir els valors establerts a la ITC 18 del REBT.

metres de longitud, generant una resistència a terra inferior 37 omhs
7.10 Xarxes d’alimentació

La resistivitat del terreny φt:
150,00 Ωm
Intensitat de fuita (If):
0,30 A (sensibilitat dels diferencials previstos)
Tensió màxima de contacte
(Vc)<
24,00 V
Resistència
màxima
el menor de 37 Ω o Rmax=Vc/If
admissible (Rm_ad)
37,00 Ω

7.10.1 Conductors d’alimentació

Els cables seran multipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1kV. El conductor
neutre de cada circuit que surt del quadre no podrà ser utilitzat per cap altre circuit.
7.10.2 Prescripcions Conductors Aeris

Presa de terra
Disposarem en paral·lel 40 piques i una malla de cable de coure nu de 35 mm2
Tipus de pica:
Longitud (L):
2,00 m
Diàmetre:
14,00 mm
Material:
Cu
Resistència d'una pica R1p:
75,00 Ω
Rp = φt / Lp
Núm. de piques (n):
6,00
Distància entre piques (D)
8,00 m
Coeficient (D/L)
4,00
Constant per proximitat (K)
2,00
Resistència de les piques:
Tipus de Malla:
Costat a:
Costat b
Superf malla (Sm)
Radi de la malla (r)
Longitud total de cable
(Ltot):

25,00 Ω

8,00
8,00
64,00
4,51

S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per les xarxes aèries aïllades descrites en la ITC-BT06. Seran constituïdes per cables posats sobre façanes, tensats sobre punts de recolzament o
circularan protegits per l’interior de tubs rígids resistents als impactes.
Els cables seran de les característiques especificades en la UNE 21030. Seran de tipus RZ, cable de
tensió assignada 0,6/1kV amb coberta aïllant de polietilè reticular (R) i conductors de coure cablejats
a dretes (Z). Aquests aniran sense canalització.

Rnp = K*R1p / n

7.10.3 Especificacions estesa de cables

Es seguiran les prescripcions del Capítol 3.1.1 de la ITC BT 06:

m
m
m2
m

-

Caldrà respectar una altura mínima al terra de 2,5 metres i una distància de 0,05 metres als
elements metàl·lics presents a les façanes.

32,00 m
Es tindran en compte l’existència de sortints o marquesines que puguin facilitar l’estesa dels

Resistència de la malla Rm:
Rm = φt / (4*r) + φt / Ltot
Resistència total del conjunt
(Rtot):

Es compleix la condició:

13,00 Ω

8,55 Ω
Rtot <
Rm_ad
< 37 Ω

conductors.
Rtot = 1 / /(1/Rm +
1/Rnp)

8. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA ITC-BT-47:
Totes les connexions a motors han de complir amb tot el que disposa la Instrucció ITC-BT-47. Segons
el punt 3 d’aquesta, els conductors de connexió a un sol motor hauran de ser dimensionats per a una
intensitat no inferior al 125%, o 130%, si són motors d’ascensors, grues o aparells d’elevació general
(punt 6 d’aquesta mateixa instrucció), de la seva intensitat a plena càrrega del motor.
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A Tots els càlculs, tal com es veu a les taules s’ha utilitzat un coeficient majorador de 1,25. I el

actuen segons la programació sobre els equips.

interruptor general que es calcula per a totes les línies del quadre, s’ha fet amb la intensitat del conjunt
amb el coeficient de simultaneïtat corresponent, restant la major de les intensitat de la línia i sumant

Per assegurar aquesta vigilància, disposem de quatre tipus d'entrades / sortides que es poden

aquesta intensitat més gran majorada pel coeficient de 1,25. Per tant es compleix amb la norma ITC-

connectar amb captadors, elements de control o perifèrics diferents, que corresponen a:

BT-47.
La secció dels cables són les adequades per conduir les intensitats majorades.

9. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA ITC-BT-44:

-

Entrades Digitals

-

Entrades Analògiques

-

Sortides de relé

-

Sortides Analògiques

La instrucció ITC-BT-44 en el seu apartat 3 descriu una sèrie de condicions a complir referents a les

Es planteja la utilització del sistema de gestió tipus PLC de contrastada solvència tècnica i àmpliament

làmpades o tubs de descàrrega, que en el nostre cas s’acompleixen perfectament, i més concretament

utilitzat per empreses públiques i privades tant relacionades amb el sector de l'aigua com d'altres

en el cas de les làmpades fluorescents, ja que cada equip disposa d’un condensador incorporat, la

sectors. La utilització d'aquest tipus d'equips es fonamenta també per la seva capacitat d'ampliació

qual cosa assegura la compensació del factor de potència en el valor mínim de 0,9.

tant d'entrades / sortides com de funcionalitats disponibles, tant de registre, control com de
comunicació (RTC, GSM, GPRS, IP, ràdio,.). Concretament el Sistema proposat permet actuar sobre

Amb tot, s'ha tingut en compte aquest factor a l'hora de dimensionar la secció de les línies, tal com es

els equips des del mateix quadre de gestió del PLC, o remotament.

reflecteix en l'esquema unifilar adjunt, en el qual es pot apreciar que el dimensionament és l'adequat,
ja que la secció de cable escollida sempre és capaç de conduir una intensitat superior a la intensitat
de càlcul que circularà pel conductor i les proteccions són dissenyades amb intensitats nominals
superiors a la intensitat de càlcul i inferiors a la màxima admissible pel conductor triat.
Com es pot observar les caigudes de tensió màximes que es produeixen en les línies elèctriques
dissenyades són inferiors als límits admesos, que segons la ITC-BT-019 p.2.2.2, determina una
caiguda de tensió màxima inferior al 3% per a il·luminació , i al 5% per als altres usos.
La caiguda de tensió màxima no supera mai el 5%

10. CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA DE GESTIÓ
La Gestió d'equips i instruments es concreta en la recollida de les informacions facilitades pels
instruments mitjançant senyals digitals o analògiques d'una instal·lació tècnica, que el sistema adapta
i interpreta, i permet actuar o modificar l'estat d'un equip (marxa / atur o regulació) o indicar la superació
d'un llindar (temperatura, nivell).
Això es realitza mitjançant autòmats programables. Aquests reben els senyals dels instruments i
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1. INTRODUCCIÓ

-

Assaig: materials que hauran de ser assajats per part d’un laboratori acreditat. El nombre
d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra,
atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest
increment correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part de la D.O.,
de les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst.

-

Mostra acceptada per la DF: la DF haurà de comprovar la mostra de material abans de ser
sotmesa a les proves de control, per tal d’assegurar la seva representativitat.

-

Traçabilitat: caldrà deixar constància de la localització en obra de cada subministrament de
material.

Al present annex s’han identificat les unitats d’obra i materials més importants a controlar i es defineix
un pla de control de qualitat orientatiu dels assaigs normalitzats a portar a terme durant l’execució de
les obres, per tal de garantir els mínims de qualitat exigibles a l’obra.
La valoració de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos de mà d’obra, dels materials i de
la maquinària, presents a la base de preus utilitzada, en aquest cas el banc de preus BEDEC 2019,
per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra, tal i com es justifica a l’annex número 11.
Els esmentats preus unitaris inclouen la part proporcional de les despeses d’assajos.

3. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
2. MATERIALS IMPORTANTS A CONTROLAR

A continuació s’adjunta el pla de control de qualitat amb els següents apartats:

S’ha fet una identificació dels materials més importants que hi haurà a l’obra i s’ha definit el tipus de
1) Pressupost

control que caldrà fer sobre ells.

2) Amidaments
Per a cada material de la llista haurà d’existir a l’obra una fitxa de control de recepció, entenent com
a tal la relació d’inspeccions visuals i/o proves senzilles que es realitzaran a la recepció, abans de la
seva acceptació.

4. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE
El Pressupost d’Execució per contracte (IVA no inclòs) del Pla de Control de Qualitat ascendeix a

Aquests materials i el seu control es resumeixen a la següent taula:

Certificat

15.434,42 €, el qual suposa, aproximadament un 0,6% del Pressupost d’Execució per contracte de

Mostra acceptada
per la DF

Traçabilitat

X

X

X

X

X

X

MATERIAL

1

FORMIGONS

2

SÒLS ,TERRES, GRAVES i SORRES

3

ACER

X

X

4

CANONADES

X

X

5

EQUIPS

X

X

X

l’Obra Civil, valor que s’aprova per trobar-se dins dels límits usuals. L’import del Pla del Pla de Control

Assaig

N

de Qualitat l’ha d’assumir de forma integra el Contractista de les Obres.

X

Els criteris han estat:
-

Certificat: materials dels quals caldrà disposar del certificat de qualitat del producte en el
moment del subministrament, sent imprescindible per a iniciar la seva col·locació en l’obra. Es
tracta del certificat de qualitat del producte, no de l’empresa fabricant, és a dir, el compromís
del proveïdor sobre les característiques de qualitat general del producte subministrat,
relacionant les proves i comprovacions realitzades dins del procés de selecció.
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

Pàg.:
01
01
01
01

1

AMIDAMENTS
Capítol
Titol 3
Titol 4

PRESSUPOST CGRCDE001
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
AMPLIACIÓ CANAL
MOVIMENTS DE TERRES

1
1

J03DN10Z

U

J03D4204

U

J2VCR10P

U

J2VGY20X

U

J03D7207

U

J2VGM10X

U

J03DK10Y

U

J03D2202

U

J03DA209

U

J03D8208

U

J03DK20H

U

U

4

J0B21103

5

J060770A

5,000

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

U

5,000

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1
AMIDAMENT DIRECTE

U

5,000

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

2,000

AMIDAMENT DIRECTE

84,000

1,000
Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

1,000

01
01
01
03

PRESSUPOST CGRCDE001
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
AMPLIACIÓ CANAL
ACABATS I VARIS

1,000
1

U

Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de fluència o en el de trencament) , segons la
norma UNE 53112
AMIDAMENT DIRECTE

2

JFA13A0H

U

2,000

3

J03D2202

U

J030K50L

U

1,000

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

1,000

Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una mostra de tub de material plàstic, segons la norma
UNE-EN ISO 306
AMIDAMENT DIRECTE

4
01

JFA1800A

1,000

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204
AMIDAMENT DIRECTE

Obra

J0B25101

1,000

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
AMIDAMENT DIRECTE

11

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502
AMIDAMENT DIRECTE

10

3

5,000

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101
AMIDAMENT DIRECTE

9

U

25,000

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
AMIDAMENT DIRECTE

8

J0B28103

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254
AMIDAMENT DIRECTE

7

2

AMIDAMENT DIRECTE

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500
AMIDAMENT DIRECTE

6

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE 36068

1,000

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601
AMIDAMENT DIRECTE

5

U

AMIDAMENT DIRECTE

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938
AMIDAMENT DIRECTE

4

J0B2G103

2

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
AMPLIACIÓ CANAL
ESTRUCTURA

1,000

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103 i UNE 103104
AMIDAMENT DIRECTE

3

01
01
02

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114
AMIDAMENT DIRECTE

2

Pàg.:

1,000

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3

PRESSUPOST CGRCDE001
EUR

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
5

J0304503

U

JFA19C01

U

7

J060120G

U

9

01
01
01
04

U

10

J0B28103

U

AMIDAMENT DIRECTE
J0B2G103

U

AMIDAMENT DIRECTE
U

AMIDAMENT DIRECTE
J0B25101

U

J03D7207

U

14

J2VGM10X

U

J03D2202

U

J03D4204

U

J2VGY20X

U

J03DK20H

U

J03D8208

U

J2VCR10P

U

J03DN10Z

U

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114
AMIDAMENT DIRECTE

16

1,000

J03DA209

U

1,000

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

1,000

1,000

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

01
01
03
01

1,000

1

J03D7207

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
AMIDAMENT DIRECTE

8

15

1,000

0,000

PRESSUPOST CGRCDE001
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
NOU SOBREEIXIDOR
MOVIMENTS DE TERRES

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204
AMIDAMENT DIRECTE

7

AMIDAMENT DIRECTE

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601
AMIDAMENT DIRECTE

6

0,000

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103 i UNE 103104
AMIDAMENT DIRECTE

5

U

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101
AMIDAMENT DIRECTE

4

J0B21103

1,000

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254
AMIDAMENT DIRECTE

3

9,000

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500
AMIDAMENT DIRECTE

2

0,000

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
AMIDAMENT DIRECTE

1

0,000

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

PRESSUPOST CGRCDE001
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
AMPLIACIÓ CANAL
RAMPA D'ACCÉS A CANAL
13

1,000

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE 36068

4,000
J060770A

10,000

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

1,000
11

4

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
AMIDAMENT DIRECTE

12
Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

J03DK10Y

1,000

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màxim,
segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENTS

1,000

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE

6

3

2,000

AMIDAMENT DIRECTE
2

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938

EUR

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

J03D8208

U

0,000

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
AMIDAMENT DIRECTE

0,000

EUR
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AMIDAMENTS
3

J03D4204

Pàg.:

U

J03DA209

U

J03D2202

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
2

0,000

J0B28103

U

U

AMIDAMENT DIRECTE
3

0,000

J0B2G103

U

U

J2VCR10P

U

J2VCP10M

U

J03DN10Z

U

J03DK20H

U

J2VGY20X

U

J2VGM10X

U

J03DK10Y

5

J0B25101

U

U

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

0,000

01
01
04
01

PRESSUPOST CGRCDE001
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
CAMÍ DE SERVEI
MOVIMENTS DE TERRES

1

0,000

J03D8208

U

AMIDAMENT DIRECTE
2

0,000

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

J2VGY20X

U

AMIDAMENT DIRECTE
3

0,000

J03DN10Z

U

4

J03DK20H

U

01
01
03
02

PRESSUPOST CGRCDE001
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
NOU SOBREEIXIDOR
ESTRUCTURA

5

U

U

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1
EUR

J03D7207

U

0,000

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204
0,000

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502
AMIDAMENT DIRECTE

6
J0B21103

J03DA209

0,000

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114
AMIDAMENT DIRECTE

0,000

1,000

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601

AMIDAMENT DIRECTE

1

1,000

0,000

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

21,000

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,000

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254
AMIDAMENT DIRECTE

13

AMIDAMENT DIRECTE

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601
AMIDAMENT DIRECTE

12

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204
AMIDAMENT DIRECTE

11

U

0,000

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114
AMIDAMENT DIRECTE

10

J060770A

1,000

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE

9

4

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938
AMIDAMENT DIRECTE

8

0,000

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357
AMIDAMENT DIRECTE

7

1,000

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE 36068
AMIDAMENT DIRECTE

J2VCS10Q

1,000

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101
AMIDAMENT DIRECTE

6

6

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502
AMIDAMENT DIRECTE

5

AMIDAMENTS

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103 i UNE 103104
AMIDAMENT DIRECTE

4

5

0,000

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR
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AMIDAMENTS
7

J2VCR10P

Pàg.:

U

J03D2202

U

J03D4204

U

J03DK10Y

U

J2VGM10X

U

1

01
01
04
02

JFA19C01

U

JFA1800A

U

JFA13A0H

U

J03D2202

U

J0304503

U

J030K50L

U

0,000

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101
0,000

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE

6

0,000

Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una mostra de tub de material plàstic, segons la norma
UNE-EN ISO 306

AMIDAMENT DIRECTE
5

0,000

Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de fluència o en el de trencament) , segons la
norma UNE 53112

AMIDAMENT DIRECTE
4

0,000

Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màxim,
segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT

AMIDAMENT DIRECTE
3

0,000

PRESSUPOST CGRCDE001
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
CAMÍ DE SERVEI
PAVIMENTS DRENATGE I VARIS

AMIDAMENT DIRECTE
2

0,000

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

0,000

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
AMIDAMENT DIRECTE

11

15,000

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103 i UNE 103104
AMIDAMENT DIRECTE

10

Pàg.:

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101
AMIDAMENT DIRECTE

9

AMIDAMENTS

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938
AMIDAMENT DIRECTE

8

7

0,000

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3
AMIDAMENT DIRECTE

0,000

EUR

EUR

8
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PRESSUPOST

Pàg.:

*

1

PRESSUPOST

Pàg.:

*

Obra

01

Pressupost CGRCDE001

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 3

01

AMPLIACIÓ CANAL

Obra

01

Pressupost CGRCDE001

Titol 4

01

MOVIMENTS DE TERRES

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 3

01

AMPLIACIÓ CANAL

Titol 4

03

ACABATS I VARIS

TOTAL

1 J03DN10Z

U

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 10)

38,99

1,000

38,99

2 J03D4204

U

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 4)

36,13

1,000

36,13

3 J2VCR10P

U

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 18)

13,65

25,000

341,25

Titol 4

01.01.01.02

2

9.296,59

1 JFA1800A

U

Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de
fluència o en el de trencament) , segons la norma UNE 53112 (P 23)

143,98

1,000

143,98

2 JFA13A0H

U

Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una mostra de
tub de material plàstic, segons la norma UNE-EN ISO 306 (P - 22)

143,00

1,000

143,00

3 J03D2202

U

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 3)

31,70

1,000

31,70

4 J030K50L

U

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 2)

44,43

1,000

44,43

4 J2VGY20X

U

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 21)

104,16

1,000

104,16

5 J03D7207

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 5)

47,92

2,000

95,84

6 J2VGM10X

U

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 20)

88,61

1,000

88,61

7 J03DK10Y

U

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 8)

81,06

1,000

81,06

5 J0304503

U

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

31,70

1,000

31,70

8 J03D2202

U

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 3)

31,70

1,000

31,70

6 JFA19C01

U

212,64

1,000

212,64

9 J03DA209

U

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 7)

120,95

1,000

120,95

Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
(P - 24)

7 J060120G

U

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 11)

18,62

4,000

74,48

10 J03D8208

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

64,53

2,000

129,06

11 J03DK20H

U

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 9)

43,16

1,000

43,16

TOTAL

Titol 4

01.01.01.01

Obra

01

Pressupost CGRCDE001

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 3

01

AMPLIACIÓ CANAL

Titol 4

02

ESTRUCTURA

1 J0B2G103

U

1.110,91

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P 16)

28,29

5,000

TOTAL

Titol 4

01.01.01.03

Obra

01

Pressupost CGRCDE001

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 3

01

AMPLIACIÓ CANAL

Titol 4

04

RAMPA D'ACCÉS A CANAL

681,93

1 J03D7207

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 5)

47,92

1,000

47,92

2 J2VGM10X

U

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 20)

88,61

1,000

88,61

3 J03D2202

U

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 3)

31,70

1,000

31,70

4 J03D4204

U

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 4)

36,13

1,000

36,13

141,45

2 J0B28103

U

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 15)

17,95

5,000

89,75

5 J2VGY20X

U

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 21)

104,16

1,000

104,16

3 J0B25101

U

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)

63,26

5,000

316,30

6 J03DK20H

U

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 9)

43,16

1,000

43,16

4 J0B21103

U

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 13)

82,25

5,000

411,25

7 J03D8208

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

64,53

2,000

129,06

5 J060770A

U

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-3 (P - 12)

99,26

84,000

8.337,84

8 J2VCR10P

U

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 18)

13,65

10,000

136,50

9 J03DK10Y

U

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 8)

81,06

1,000

81,06

10 J0B28103

U

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 15)

17,95

0,000

0,00

EUR

EUR
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11 J0B2G103

12 J060770A

U

U
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Pàg.:

*
Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P 16)

28,29

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-3 (P - 12)

99,26

0,000

3

PRESSUPOST

4

0,00
TOTAL

9,000

Pàg.:

*

893,34

Titol 4

01.01.03.01

Obra

01

Pressupost CGRCDE001

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 3

03

NOU SOBREEIXIDOR

Titol 4

02

ESTRUCTURA

0,00

13 J0B25101

U

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)

63,26

0,000

0,00

14 J0B21103

U

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 13)

82,25

0,000

0,00

1 J0B21103

U

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 13)

82,25

1,000

82,25

15 J03DN10Z

U

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 10)

38,99

1,000

38,99

2 J0B28103

U

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 15)

17,95

1,000

17,95

16 J03DA209

U

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 7)

120,95

1,000

120,95

3 J0B2G103

U

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P 16)

28,29

1,000

28,29

4 J060770A

U

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-3 (P - 12)

99,26

21,000

2.084,46

5 J0B25101

U

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)

63,26

1,000

63,26

TOTAL

Titol 4

01.01.01.04

Obra

01

Pressupost CGRCDE001

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 3

03

NOU SOBREEIXIDOR

Titol 4

01

MOVIMENTS DE TERRES

1.751,58

TOTAL
1 J03D7207
2 J03D8208

U
U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 5)

47,92

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

64,53

0,000
0,000

0,00
0,00

3 J03D4204

U

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 4)

36,13

0,000

0,00

4 J03DA209

U

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 7)

120,95

0,000

0,00

Titol 4

01.01.03.02

Obra

01

Pressupost CGRCDE001

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 3

04

CAMÍ DE SERVEI

Titol 4

01

MOVIMENTS DE TERRES

2.276,21

1 J03D8208

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)

64,53

1,000

64,53

5 J03D2202

U

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 3)

31,70

0,000

0,00

2 J2VGY20X

U

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 21)

104,16

0,000

0,00

6 J2VCS10Q

U

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 19)

136,56

0,000

0,00

3 J03DN10Z

U

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 10)

38,99

0,000

0,00

7 J2VCR10P

U

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 18)

13,65

0,000

0,00

4 J03DK20H

U

43,16

0,000

0,00

8 J2VCP10M

U

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 17)

12,77

0,000

0,00

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 9)

5 J03DA209

U

0,000

0,00

U

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 10)

38,99

0,000

0,00

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 7)

120,95

9 J03DN10Z
10 J03DK20H

U

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 9)

43,16

0,000

0,00

6 J03D7207

U

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 5)

47,92

1,000

47,92

7 J2VCR10P

U

15,000

204,75

U

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 21)

104,16

0,000

0,00

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 18)

13,65

11 J2VGY20X

8 J03D2202

U

0,000

0,00

U

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 20)

88,61

0,000

0,00

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 3)

31,70

12 J2VGM10X
13 J03DK10Y

U

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 8)

81,06

0,000

0,00

9 J03D4204

U

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 4)

36,13

0,000

0,00

10 J03DK10Y

U

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 8)

81,06

0,000

0,00

EUR

EUR
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PRESSUPOST
11 J2VGM10X
TOTAL

U

Titol 4

Pàg.:

*
Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 20)

88,61

0,000

01.01.04.01

Obra

01

Pressupost CGRCDE001

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 3

04

CAMÍ DE SERVEI

Titol 4

02

PAVIMENTS DRENATGE I VARIS

5
0,00
317,20

1 JFA19C01

U

Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
(P - 24)

212,64

0,000

0,00

2 JFA1800A

U

Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de
fluència o en el de trencament) , segons la norma UNE 53112 (P 23)

143,98

0,000

0,00

3 JFA13A0H

U

Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una mostra de
tub de material plàstic, segons la norma UNE-EN ISO 306 (P - 22)

143,00

0,000

0,00

4 J03D2202

U

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 3)

31,70

0,000

0,00

5 J0304503

U

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

31,70

0,000

0,00

6 J030K50L

U

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 2)

44,43

0,000

0,00

TOTAL

Titol 4

01.01.04.02

0,00

(*) Branques incompletes

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 4: Titol 4
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4

01.01.01.01

MOVIMENTS DE TERRES

1.110,91

Titol 4

01.01.01.02

ESTRUCTURA

9.296,59

Titol 4

01.01.01.03

ACABATS I VARIS

Titol 4

01.01.01.04

RAMPA D'ACCÉS A CANAL

Titol 3

01.01.01

AMPLIACIÓ CANAL

Titol 4

01.01.02.01

OBRA CIVIL

Titol 4

01.01.02.02

EQUIPS MECÀNICS

0,00

Titol 3

01.01.02

COMPORTES

0,00

Titol 4

01.01.03.01

MOVIMENTS DE TERRES

Titol 4

01.01.03.02

ESTRUCTURA

Titol 4

01.01.03.03

EQUIPS MECÀNICS

0,00

Titol 4

01.01.03.04

ACABATS I VARIS

0,00

Titol 3

01.01.03

NOU SOBREEIXIDOR

Titol 4

01.01.04.01

MOVIMENTS DE TERRES

Titol 4

01.01.04.02

PAVIMENTS DRENATGE I VARIS

Titol 3

01.01.04

CAMÍ DE SERVEI

Titol 4

01.01.06.01

SERVEIS AFECTATS

Titol 4

01.01.06.02

IMPREVISTOS

0,00

Titol 4

01.01.06.03

ALTRES PARTIDES

0,00

Titol 3

01.01.06

IMPREVISTOS I VARIS

0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

2

NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost CGRCDE001

15.434,42
15.434,42

681,93
1.751,58
12.841,01
0,00

0,00
2.276,21

2.276,21
317,20
0,00
317,20
0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15.434,42
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3

01.01.01

AMPLIACIÓ CANAL

12.841,01

Titol 3

01.01.02

COMPORTES

Titol 3

01.01.03

NOU SOBREEIXIDOR

Titol 3

01.01.04

CAMÍ DE SERVEI

Titol 3

01.01.05

ELECTRICITAT I TELECONTROL

0,00

Titol 3

01.01.06

IMPREVISTOS I VARIS

0,00

Titol 3

01.01.07

GESTIÓ DE RESIDUS

0,00

Titol 3

01.01.08

MESURES CORRECTORES MEDIAMBIENTALS

0,00

Titol 3

01.01.09

SEGURETAT I SALUT

Capítol

01.01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

0,00
2.276,21
317,20

0,00
15.434,42

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15.434,42
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

15.434,42

Obra

01

Pressupost CGRCDE001

15.434,42

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15.434,42
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EUR

EUR
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1. INTRODUCCIÓ

següent:

Es redacta el present annex amb l’objectiu de detallar les possibles afeccions sobre la llera pública,
els espais d’interès (PEIN, XN2000, ZEPA, ENPE), sobre figures de protecció, zones humides i espais
naturals de protecció especial, la ZMT, el planejament vigent o sobre qualsevol altre infraestructura,
que puguin ocasionar les obres emmarcades dins del projecte de “Redacció de l’estudi d’impacte
ambiental i projecte constructiu d’optimització de l'ús de l'aigua al canal de la dreta de l'Ebre.
revestiment i condicionament de l'avantcanal. T.M. Xerta”.
L’àmbit del projecte se situa dins de la zona considerada com entorn de protecció de l’assut. No es
preveu cap tipus d’impacte directe sobre l’assut, ni sobre les construccions annexes ja que es troben
a una distància considerable.
Tampoc es produiran altres tipus d’impacte com són la modificació de l’ordenació territorial o la
modificació paisatgística, ja que no existirà cap element que pugui pertorbar la visual.
Al tractar-se únicament del revestiment d’un canal ja existent i les obres de millora d’elements del
canal, un cop acabada l’execució de l’obra no es podrà percebre cap modificació en l’entorn. La única
afecció prevista sobre la vegetació és sobre una albereda situada entre l’avantcanal i el riu que es
veuria afectada en una superfície de 17 m x 4 m = 68 m2 per a la construcció d’un nou sobreeixidor.

2. AFECCIONS SOBRE LA LLERA PÚBLICA
No es preveu cap tipus d’afecció a la llera pública en l’execució de les obres emmarcades dins
d’aquest projecte

3. ESPAIS D’INTERÈS (PEIN, XN2000, ZEPA, ENPE)

Les principals zones consultades que es podrien veure afectades pel projecte han estat:



Vermell: Àmbit del projecte
Cian: Xarxa Natura 2000

Habitats d’interès comunitari





Verd fosc: Pinedes mediterrànies (no afecció)
Verd clar: Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera (afecció lleu)
Taronja: Matollars termomediterranis i predesèrtics (no afecció)
Blau: Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment
flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) (afecció lleu)

Una part del projecte es troba afectada per la zona Xarxa Natura 2000. En concret, es tracta de l’àmbit

A l’annex 10 “Memòria ambiental” es pot veure la imatge anterior amb una escala de major detall, així

de Riberes i Illes de l'Ebre. Tot i estar situat en aquest àmbit, la zona afectada pel projecte es tracta

com un plànol general d’implantació de les actuacions.

d’una zona existent per la que l’ús de canal ja està definit històricament. Tot i així, s’ha realitzat una
comprovació mitjançant la consulta de cartografia dels hàbitats d'interès comunitari en aquell àmbit.

4. ZONES HUMIDES I ESPAIS NATURALS DE PROTECCIÓ ESPECIAL

Els habitats d’interès comunitari presents en les zones limítrofes es poden visualitzar a la imatge
No existeix cap espai de protecció especial, ni cap zona humida inventariada a l’àmbit del projecte i
per tant no es produirà cap impacte.
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5. AFECCIÓ SOBRE FIGURES DE PROTECCIÓ
Les obres dissenyades en aquest projecte no afecten a altres figures de protecció.

6. BENS CULTURALS D’INTERÈS NACIONAL
Al Municipi de Xerta existeixen dos indrets considerats dins del Patrimoni Arquitectònic, el Castell de
Xerta i l’Assut de Xerta.
6.1.1. Castell de Xerta
El “Castell” de Xerta són un conjunt de restes medievals dels s. IX - s. XV .situades al municipi de
Xerta i són considerades un bé comú d’interès nacional. Aquestes restes es troben fora de l’àmbit del
projecte i per tant no es contempla cap tipus d’afecció.

7. AFECCIÓ SOBRE LA ZMT
Les obres previstes no tenen cap afecció sobre Zona de Domini Públic Maritimoterrestre,

8. AFECCIÓ SOBRE EL PLANEJAMENT VIGENT
Les obres dissenyades en aquest projecte no tenen cap afecció sobre el planejament vigent del
municipi de Xerta.

9. ALTRES INFRAESTRUCTURES AFECTADES
Afeccions sobre eixos viaris
Les obres dissenyades en aquest projecte no tenen cap afecció sobre els eixos viaris.

Afeccions al sistema de sanejament municipal
Les obres previstes no tenen cap afecció sobre el sistema de sanejament municipal.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

ÍNDEX
1.

CAPÍTOL 1 - INTRODUCCIÓ....................................................................................................... 5
DEFINICIÓ ............................................................................................................................ 5
ÀMBIT D'APLICACIÓ ............................................................................................................ 5
DISPOSICIONS TÈCNIQUES LEGALS A TENIR EN COMPTE........................................... 5

2.

CAPÍTOL 2 - CONDICIONS A SATISFER PELS MATERIALS I UNITATS D'OBRA................. 6
MATERIALS D'ÚS GENERAL............................................................................................... 6

Plec de prescripcions

2.1.1.

Procedència dels materials ........................................................................................... 6

2.1.2.

Ciment Putzolànic ......................................................................................................... 7

2.1.3.

Aigua a utilitzar en beurades, morters i formigons ........................................................ 7

2.1.4.

Àrid per morter i formigons............................................................................................ 8

2.1.5.

Formigons estructurals per armar ............................................................................... 10

2.1.6.

Productes d’addicció ................................................................................................... 12

2.1.7.

Productes de curat per a formigons ............................................................................ 13

2.1.8.

Fusta per a motlles i encofrats .................................................................................... 13

2.1.9.

Acer especial per armadures ...................................................................................... 13

2.1.10.

Materials ceràmics ...................................................................................................... 15

2.1.11.

Acer en xapes i perfils laminats .................................................................................. 16

2.1.12.

Malla electrosoldada d'acer per a formigó armat ........................................................ 17

2.1.13.

Geotèxtils .................................................................................................................... 19

2.1.14.

Materials sense condicions ......................................................................................... 20
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1. CAPÍTOL 1 - INTRODUCCIÓ
DEFINICIÓ

Prescripcions Tècniques Particulars s'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les
obres, de les disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuació:

PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES:
El present Plec de Condicions Tècniques Particulars constitueix un conjunt d'instruccions per al
desenvolupament de les Obres i conté condicions normalitzades pel que fa als materials i a les unitats

-

Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts. PG-3.

d'obra.

-

Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts PG-4.

-

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments RC-97 (Decret

ÀMBIT D'APLICACIÓ

1312/1988 del 28 de octubre).
-

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al present Projecte. A
tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques s'entendrà que el seu contingut regeix per

(P.C.C.H. -

a les matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de Bases de
la Administració Local, al Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives

Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats Hidràulics de 10-IV-64
64).

Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigües, aprovat per
C.M. del 28 de juliol de 1974.

-

Generals. En cas contrari sempre serà primer el contingut d'aquestes disposicions.

Plec de Condicions per a la Fabricació, Transport i Muntatge de Canonades de Formigó, de
l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment.

-

DISPOSICIONS TÈCNIQUES LEGALS A TENIR EN COMPTE

Plec de Condicions vàries de l'Edificació (1948) compost pel Centre Experimental
d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior dels Colꞏlegis d'Arquitectes i adaptat a les Obres
depenents de la Direcció General d'Arquitectura. Reimprès l'any 1963.

-

A més del que s'especifica en el Plec de NBE-MV. 111. Plaques i pannells de xapa

-

conformada d’acer per a l’edificació.
-

4 de juny de 1973.

Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP/1973, "Instalꞏlacions d’electricitat posta a terra",
aprovada per C.M. del 13 de març de 1973.

-

Condicions tèrmiques en els edificis. NBE-CT-79.

-

Condicions acústiques en els edificis. NBE-CA-81

-

Condicions de protecció contra incendis en els edificis. NBE-CPI-96

-

Normes de pintures de l’Institut Nacional de Tècniques Aerospacials Esteban Terradas.

-

Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó, de l’institut Eduardo Torroja.

-

Instrucció pel projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó armat o pretensat, EF88.

-

Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura-1960, aprovat per O.M. del

Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat, EHPRE-72.

Plec de prescripcions

NORMES I INSTRUCCIONS:
-

Reial Decret 2662/1998, de 11 de desembre, per el qual es va aprovar la “Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE)”.

-

Normes N.B.E. – M.V., sobre edificació del "Ministerio de la Vivienda", i altres normes dictades
per l'esmentat Ministeri i aplicables a les obres compreses al Present Projecte, i en particular:


NBE-MV. 102. Acer laminat per a estructures d’edificaciónNBE



MV.-103. Càlcul d’estructures d’acer laminat per a l’edificació.



NBE-MV.-104. Execució de les estructures d’acer laminat en l’edificació.



NBE-MV. 105. Roblons d’acer.



NBE-MV. 107. Cargols d’alta resistència per a estructures d’acer.
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NBE-MV. 108. Perfils buits d’acer per a estructures d’edificació.



NBE-MV. 109. Perfils conformats d’acer per a estructures d’edificació.



NBE-MV. 110. Càlcul de les peces de xapa conformada d’acer en l’edificació.

-

Instruccions MIBT, segons el disposat en el reglament electrotècnic de baixa tènsió.

Totes aquestes disposicions obligaran, en la seva redacció original, les modificacions posteriors

-

Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera.

declarades d’aplicació obligatòria, o bé les que les substitueixin o declarin com a tal fins i durant el

-

Instrucció d’estructures d’acer de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. EM-

termini de les obres.

62.

Així mateix, el Contractista restarà obligat al compliment de totes les instruccions, Plecs o Normes de

-

Instrucció 8.1 I.C. “Senyals de tràfic”.

-

Instrucció 8.3 I.C. “Senyals d’obra”.

-

Eurocodi núm. 2 “Projecte D’estructures de formigó”.

-

Eurocodi núm. 3 “Projecte d’estructures d’acer”.

-

Eurocodi núm. 4 “Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer”.

-

Norma de construcció sismoresistent. NCSE-94.

-

Normes U.N.E.

-

Normes N.L.T.

-

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

-

Normes A.S.T.M.

-

Normes A.S.M.E.

-

Normes A.N.S.I.

Quan la procedència dels materials no es fixi en el Projecte, els necessaris per a l'execució del

-

Normes C.E.I.

Contracte els obtindrà el Contractista de les pedreres, jaciments i fonts de subministrament que estimi

tota índole promulgades per a l’Administració de l’Estat, de l’Autonomia, dels Ajuntaments i d’altres
Organismes competents que tinguin aplicació als treballs a realitza, tant si són citats com si no ho són
en la anterior, quedant a la decisió del Director d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui
existir entre aquestes i allò disposat en el present Plec, sense que l’aplicació de la condició més
restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de reclamació.

2. CAPÍTOL 2 -CONDICIONS A SATISFER PELS MATERIALS I UNITATS D'OBRA
MATERIALS D'ÚS GENERAL
2.1.1. Procedència dels materials

oportú. No obstant haurà de tenir en compte les recomanacions que sobre procedència de materials

REGLAMENTS:

assenyalen els documents informatius del Projecte i les observacions complementàries que pugui fer
l'Enginyer Encarregat de l'Obra.

-

Reglament Electrotècnic B.T. i Instruccions Complementàries segons Reial Decret 842/2002
de 2 d’agost, B.O.E. núm. 224 de data 18 de setembre del 2002.

El Contractista justificarà a l'Enginyer Encarregat, amb antelació, suficient les procedències dels

Reglament RITE 98 d’Instalꞏlacions Tèrmiques en els Edificis i les seves Instruccions

materials que es proposa utilitzar aportant, quan ho solꞏliciti l'Enginyer Encarregat, les mostres i dades

Tècniques Complementaries ITE. Reial Decret 1751/1998 del 31 de juliol.

necessàries per demostrar la seva acceptabilitat, tant pel que fa a qualitat com a quantitat.

-

Reglament d’Instalꞏlacions de gas.

-

Reglament de seguretat i salut. Decret de la Presidència, núm. 1627/1997 del 24 d’octubre.

Quan s'assenyali la procedència dels materials explícitament en el Projecte o en els Plànols, el

-

Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. Decret núm. 2414/1961 del 30

Contractista utilitzarà obligatòriament aquestes procedències. Si posteriorment es comprovés que

de novembre.

aquestes procedències són inadequades o insuficients, l'Enginyer Encarregat fixarà les noves i

-

Reglament de recipients a pressió.

proposarà la modificació de preus i del Programa de Treball, si això fos necessari i es contemplés en

-

Reglament de línies elèctriques d’alta tensió. Decret 3151/68 de 28 de Novembre.

el Contracte.
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2.1.2. Ciment Putzolànic

El ciment s'emmagatzemarà de tal manera que permeti un fàcil accés per la inspecció i identificació
de cada remesa a un magatzem o sitja protegit convenientment contra la humitat del terra i de les

Definició
El ciment Putzolànic es defineix com el conglomerat hidràulic que s'obté per polvorització del clínker
en proporció inferior al 80% en pes i putzolana en proporció superior al 20% en pes.
S'entén per putzolana tot producte natural, d'origen volcànic o no, o artificial (cendres volants, terra de
diatomees i argiles activades) que, sense posseir propietats hidràuliques, conté constituents (sílice i
alúmina) capaços de fixar calç a la temperatura ambient en presència d'aigua, formant un compost de

parets. Es prepararan els magatzems o sitges necessaris per que no puguin barrejar se els diferents
tipus de ciment.
En el cas que s'emmagatzemi el ciment en sacs, aquests s'apilaran sobre tarimes, separats de les
parets del magatzem i deixant passadissos entre les diverses piles a fi de permetre el pas del personal
i aconseguir un ampli aireig del local. Cada quatre (4) capes de sacs, com a aireig, es colꞏlocarà un
tauler o tarima que permeti el pas de l'aire a través de les pròpies piles que formen els sacs.

propietats hidràuliques.

Acomplirà en tot cas l'exposat en l'Article 5.2. del Plec RC 88.

Condicions generals

Assaigs

El ciment haurà d'acomplir les condicions exigides pel Plec de Prescripcions Tècniques Generals per

La presa de mostres i els assaigs que es realitzin es faran d'acord amb els procediments indicats en

la Recepció de Ciments (RC 88). Acomplirà tanmateix, les recomanacions i prescripcions contingudes

el vigent Plec de Prescripcions Tècniques Generals per la Recepció de Ciment (RC 88).

en la "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE).
2.1.3. Aigua a utilitzar en beurades, morters i formigons
Tipus de ciment putzolànic
Condicions Generals
El ciment Putzolànic a utilitzar podrà ser qualsevol dels que es defineixen en el Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a la Recepció de Ciment (RC 88), sempre que sigui d'una categoria no inferior

Com a norma general, podran utilitzar se, tant pel pastat com pel curat de morters i formigons, totes

a la 350 i satisfaci les condicions que, a l'esmentat Plec, es prescriuen.

aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com a acceptables, és a dir, que no hagin produït
eflorescències, esquerdes o pertorbacions en la presa i resistència d'obres semblants a les que es

Subministrament i emmagatzematge

projecten.

El ciment serà transportat en envasos de tipus aprovat en els que haurà de figurar expressament el

Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, s'hauran d'analitzar les aigües

tipus de ciment i nom del fabricant, o bé al detall, en dipòsits hermètics, acompanyant a cada remesa

i, llevat justificació especial de que no s'alteren perjudicialment les propietats exigibles al formigó,

el document de remesa amb les mateixes indicacions esmentades.

s'hauran de desestimar les que no compleixin una o diverses de les condicions següents:

Tots els vehicles utilitzats per al transport de ciment aniran equipats amb dispositius de protecció

-

Exponent d'hidrogen Ph (UNE 7.234)

contra el vent i la pluja.

-

Substàncies dissoltes (UNE 7.130) 15 grams per litre. (15.000 p.p.m.)

-

Sulfats expressats com SO4 = (UNE 7.13.) excepte pel ciment PY, que s'eleva aquest límit

5

a 5 g/l (5.000 p.p.m.) 1 gram per litre (1.000 p.p.m.)
Plec de prescripcions
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-

Ió clor (UNE 7.132) per a formigons a les encavallades. 6 grams per litre. (6.000 p.p.m.)

Els materials de diferents procedències s'emmagatzemaran en dipòsits o piles diferents, així com

-

Hidrats de carboni (UNE 7.132)

també les reserves de diverses mesures i sempre de manera tal que no es puguin barrejar els diferents

-

Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7.235) 15 grams per litre. (15.000 p.p.m.)

0

Assaigs

tipus.
L'examen i aprovació o no de la utilització d'un àrid determinat, es farà sempre després d'acabat el
procés d'extracció i tractament necessaris i quan es trobin en els dipòsits per a la seva utilització sense

Les característiques de l'aigua a utilitzar en morters i formigons es comprovaran abans de la seva

tractament ulterior. Amb tot, l'Enginyer Encarregat podrà rebutjar prèviament les pedreres, dipòsits o

utilització, per mitjà de l'execució de les sèries, complertes o reduïdes, d'assaigs que cregui

altres fonts de procedència que proporcionin materials amb una falta d'uniformitat excessiva que

convenients l'Enginyer Encarregat.

obligui a un control massa freqüent de les seves característiques.

2.1.4. Àrid per morter i formigons
2.1.4.1. Àrid gros a utilitzar en formigons
Definició
Es defineix com àrid gros a utilitzar en formigons la fracció mineral que queda retinguda en el tamís

Composició granulomètrica
Complirà les condicions de la "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE)
La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE 7.050 serà sempre inferior a l'u per cent (1%) en pes, del
total de la mostra (UNE 7.135).

de 5 mm de malla (UNE 7050).

Qualitat

Condicions generals

La qualitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l'àrid gros no excedirà dels límits que

L'àrid gros a utilitzar en formigons serà de grava natural o procedent del mallat i trituració de pedra de

seguidament es relacionen, referits en tant per cent del pes total de la mostra:

pedrera o grava natural o altres productes la utilització dels quals hagi estat sancionat per la pràctica.

-

Sòls d'argila: Vint i cinc centèsimes per cent (0,25%), com a màxim (UNE 7.133).

En tot cas, l'àrid gros es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable,

-

Partícules toves: Cinc per cent (5%), com a màxim (UNE 7.134).

exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes.

-

Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7.050 i que sura en un líquid, el pes específic del qual

Complirà, a més, les condicions exigides en la "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE).
Manipulació i emmagatzematge

és de dos grams per centímetre cúbic (2 g/cm3): U per cent (1%), com a màxim (UNE 9.224).
-

Compostos de sofre expressats com SO4 i referits a l'àrid sec:
U coma vint per cent (1,20%), com a màxim (UNE 7.245).

L'emmagatzematge d'àrids grossos, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, es posarà sobre

L'àrid gros estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis

una base satisfactòria per a l'Enginyer Encarregat o, en cas contrari, els trenta centímetres (30 cm)

que contingui el ciment (UNE 7.137).

inferiors de la base de les piles no s'utilitzaran ni es treuran en tot el temps que s'hagi d'utilitzar la pila.
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Les pèrdues de l'àrid gros sotmès a l'acció de solucions de sulfat sòdic o magnèsic, en cinc (5) cicles,

Manipulació i emmagatzematge

seran inferiors al dotze per cent (12%) i al divuit per cent (18%) en pes, respectivament (UNE 7.238).
El coeficient de qualitat, mesurat per l'assaig de "Los Angeles", serà inferior a quaranta (40).

Es seguiran les mateixes prescripcions indicades en l'apartat 2.1.4.1. per àrids grossos a utilitzar en
formigons.

Assaigs
Composició granulomètrica
Les característiques de l'àrid gros a utilitzar en obra es comprovaran, abans de la seva utilització, per
mitjà de l'execució de les sèries completes o reduïdes en assaigs que cregui pertinents l'Enginyer
Encarregat. Amb caràcter preceptiu es realitzarà cada cent metres cúbics (100 m3) o fracció d'àrid a
utilitzar, un (1) Assaig Granulomètric.
2.1.4.2. Àrid fi a utilitzar en morters i formigons
Definició

Complirà les condicions exigides en la "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE)
Qualitat
La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l'àrid fi no excedirà dels límits que es
relacionen a continuació, referits en tant per cent del pes total de la mostra:
-

U per cent (1%), com a màxim (UNE 7.133).

Es defineix com àrid fi a utilitzar en morters i formigons, la fracció d'àrid mineral que passa pel tamís
5 mm de malla (UNE 7.050).

Terrossos d'argila:

-

Fins que passen pel tamís 0,080 UNE 7.050:
Cinc per cent (5%), com a màxim (UNE 7.135).

Condicions generals

-

Materil retingut pel tamís 0,080 UNE 7.050 i que sura en un líquid de pes específic igual a
dos grams per centímetre cúbic (2 g/cm3):

L'àrid fi a utilitzar en morters i formigons serà de sorra natural, sorra procedent de matxuqueig, una
mescla d'ambdós materials o altres productes la utilització dels quals hagi estat sancionada per la
pràctica.
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents.
Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran d'acomplir els requisits exigits per l'àrid gros a
utilitzar en formigons.
Compliran a més les condicions exigides en la "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE)

Cinc dècimes per cent (0,5%), com a màxim (UNE 7.244).
-

Compostos de sofre expressats com SO4, i referits a l'àrid sec:
U coma vint per cent (1,20%), com a màxim (UNE 7.245).

L'àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis
del ciment (UNE 7.137).
No s'utilitzaran aquells àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un
color més fosc que el de la substància patró (UNE 7.082).
Les pèrdues de l'àrid fi sotmès a l'acció de solucions de sulfat sòdic o magnèsic en cinc (5) cicles,
seran inferiors al deu per cent (10%) o al quinze per cent (15%), respectivament (UNE 7.238).

Plec de prescripcions
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Assaigs

-

Contingut del ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació

-

La indicació de l’ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat

Les característiques de l'àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització, per mitjà de l'execució de
les sèries completes o reduïdes d'assaigs que cregui pertinents l'Enginyer Encarregat.
Amb caràcter preceptiu es realitzaran:

La designació per propietats es farà d’acord amb el format: T-R/C/TM/A
-

T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó
pretensat

Per cada cinquanta metres cúbics (50 m3) o fracció d'àrid fi a utilitzar:
-

Un (1) Assaig Granulomètric.

-

Un (1) Assaig de Determinació de Matèria orgànica.

-

Un (1) Assaig de Fins.

2.1.5.

Formigons estructurals per armar

2.1.5.1. Definició i característiques del elements

-

R: Resistència característica específica en N/mm2.

-

C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca.

-

TM: Grandària màxima del granulat en mm.

-

A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó.

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició de la mescla
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d’ambient
especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).

Definició
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera

característiques especificades de grandària, màxima del granulat, consistència i contingut en ciment

legalment autoritzada d’acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d’indústria i el Reial

per metre cúbic de formigó, i del subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació

Decret 697/1995 de 28 d’abril.

aigua/ciment que ha emprat.

Característiques dels formigons d’ús estructural

En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades en la designació, les
garanties i les dades que el subministrador hagi d’aportar seran especificades abans de l’inici del

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d’estar

subministrament.

d’acord amb les prescripcions de la EHE.
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l’article 37.2.3. de la norma EHE.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s’expressarà,
com a mínim, la següent informació:

Si el formigó està destinat a una obra armadures pretensades, no pot contenir cendres volants ni
addicions e cap altre tipus, excepte el fum de sílice.

-

Consistència

-

Grandària màxima del granulat

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l’ús de cendres

-

Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó

volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d’edificació, si s’utilitzen cendres volants

-

Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
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no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s’utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del

-

Formigó en massa

= 0,65 kg/m3

pes del ciment.

-

Formigó armat

= 0,65 kg/m3

-

Formigó pretensat

= 0,60 kg/m3

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons
art. 29.2.2. de la EHE i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la D.F., o disposarà d’un segell

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

o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d’un país membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Tipus de ciment:
Formigó en massa

-

Ciments per a usos especials (UNE 80-307)

-

Formigó armat

Ciments comuns (UNE 80-301)

-

Formigó pretensat.

Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80-307)

-

Es considera inclòs dins del ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305)

-

Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als

Ciments comuns (UNE 80-301)

sulfats i/o a l’aigua de mar (UNE 80-303), i els de baix calor d’hidratació (UNE 80-306)
Classe de ciment

0 – 2 cm.

-

Consistència plàstica

3 – 5 cm

-

Consistència tova

6 – 9 cm

-

Consistència fluida

10 – 15 cm

-

Pretensat

= 0,2% pes del ciment

-

Armat

= 0,4% pes del ciment

-

En massa amb armadura de fissuració

la classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d’exposició
més favorable ha de ser:

-

-

Assentament en el con d’Abrams:
o

Consistència seca

Nul

o

Consistència plàstica o tova

± 1 cm

Consistència fluida

± 2 cm.

2.1.5.2. Condicions de subministrament i emmagatzematge

-

Obres de formigó en massa

= 200 kg/m3

-

Obres de formigó armat

= 250 kg/m3

-

Obres de formigó pretensat

= 275 kg/m3

-

A totes les obres

= 400 kg/m3

La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la
classe d’exposició més favorable ha de ser:

= 0,4% pes del ciment

Toleràncies:

>= 32,5

El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de

Plec de prescripcions

Consistència seca

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

-

-

-

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l’adormiment.
Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres substàncies
que puguin alterar la composició original.
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Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

El contractista port proposar l’addicció de productes químics als formigons i morters per tal d’assolir
les característiques exigides. Aquesta proposta anirà raonada i degudament justificada mitjançant

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

Nom de la central que ha elaborat el formigó
Número de sèrie del full de subministrament
o

Nom del peticionari i del responsable de la recepció

-

Especificacions del formigó:
o

Resistència característica

o

Formigons designats per propietats:

o

-



Designació d’acord amb l’art. 39.2 de la EHE



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

1. Definició
Es defineixen com un producte comercial en escames o granulat compost majoritàriament per clorur
càlcil anhídric
2. Procedències
Fàbrica especialitzada

Formigons designats per dosificació:


Contingut de ciment per m3



Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2. de la EHE



Relació aigua/ciment Ñ(amb 0,002 de tolerància)



Tipus, classe i marca el ciment



Grandària màxima del granulat



Consistència



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



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

Designació específica del lloc de subministrament


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



Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega

Hora límit d’us del formigó

2.1.6. Productes d’addicció
Els productes d’addicció de qualsevol classe d’utilitzacions en la confecció de formigons, acompliran
les directrius “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”. També seran d’aplicació les indicacions del
comentari a l’article corresponent de l’esmentada Instrucció. Pel que fa a clorur càlcic serà normatiu
el que en aquest article s’etipula.
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Constractista les despeses per assaigs. Pel que fa al clorur càlcic s’aplicarà també:

Data de lliurament

-

o

assaigs. Tanmateix, l’Enginyer Encarregat pot imposar l’ús d’aquest productes, essent a càrrec del

3. Característiques Generals
La corba granulomètrica estarà compresa dins dels límits següents:
% que passa
Garbell ASTM UNE en escames granulat
3/8”

10

100

¼”

6,3

80-100

95-100

nº 20

0,80

0-10

0-10

4. Normes de qualitat
Composició química del producte en escames:
% mínim del clorur càlcic en pes:

85,0

% màxim de productes alcalins en pes:

2,0

% màxim d’impureses en pes:

0,5

% màxim de magnesi expressat com clorur magnèsic en pes

2,0

Plec de Prescripcions
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% màxim d’humitat en pes

10,5

3. Recepció

94,0

No s’utilitzarà cap producte pel curat sense l’aprovació prèvia i expressa de l’Enginyer Encarregat.

Composició química del producte granulat:
% mínim de clorur càlcic en pes:
% màxim de clorurs alcalins en pes:

5,0

2.1.8. Fusta per a motlles i encofrats

% màxim d’impureses, inclosos clorur magnèsic i aigua, en pes: 1,0

Condicions Generals

5. Recepció
El producte, en envasos adequats, es rebutjarà si, en el moment d’obrir-los, el contingut es veiés
aglomerat. A més haurà d’acomplir les especificacions dels punts 3. I 4. D’aquest apartat.

Les fustes que s'utilitzin en motlles i encofrats hauran de ser seques, sanes, netes de nusos i vetes i
estaran ben conservades i han de tenir la suficient resistència i rigidesa per a l'ús al qual se les destina.
2.1.9. Acer especial per armadures

2.1.7. Productes de curat per a formigons

2.1.9.1. Definició i característiques dels elements

1. Definició
Es defineixen com

productes de curat a emprar en formigons aquells que s’apliquen com a

recobriment plàstic o altres tractaments especials, per tal d’impermeabilitzar la superfície del formigó

Definició:
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó.

i conservar-ne la humitat, a fi d’evitar la manca d’aigua lliure durant la presa i el període inicial
d’enduriment.

Característiques generals:

2. Característiques generals i normes de qualitat

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un

A més del que s’indica a l’article 20 de “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE) i en els comentaris

nivell de qualitat equivalent , segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o

d’aquesta, s’assenyala que els productes filmogens o similars que s’utilitzin com a productes de curat

de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

hauran d’assegurar una total conservació del formigó formant una pelꞏlícula contínua sobre la seva
superfície de manera que impossibiliti l’evaporació d0’aigua durant la presa i primer enduriment. Haurà

També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica

de mantenir-se com a mínim durant set (7) dies des del dia d’aplicació. S’adjuntaran finalment a allò

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

indicat a l’article 285 del PG-4.
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.
No reaccionaran perjudicialment amb el formigó ni desprendran vapors nocius. Seran de color clar,
preferiblement

blanc

de

fàcil

manipulació.

Admeten

d’emmagatzematge de no menys de trenta (30) dies.

Plec de prescripcions

sense

deteriorar-se

un

període

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria
perjudicial.
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Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals,
amb les excepcions següents:
-

Designació

Classe acer

Lím.elàstic

Càrrega

fy (N/mm2)

Unitaria de
rotura

Malles electrosoldades
Armadures bàsiques electrosoldades

B 400 S
B 500 S

En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves pròpies normes

Soldable
Soldable

>= 400
>= 500

Fs(N7mm2)
>= 440
>= 550

Allargament de
rotura
Relació
Sobre base de
5 diàmetres

Fs/fy

>= 14%
>= 12%

>= 1,05
>= 1,05

Composició química:

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la
norma UNE 36-068

Anàlisis

C

Ceq

P

S

N

UNE 36-068

% màx.

(segons UNE 36-068)

% màx.

% màx.

% màx.

Colada
Producte

0,22
0,24

% màx.
0,50
0,52

0,050
0,055

0,050
0,055

0,012
0,013

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al tipus d'acer
(geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811).
Mides nominals:

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i

Diàmetre nominal

Área de la secció transversal

e

S

(mm)

(mm2)

(Kg/m)

6

28,3

0,222

8

50,3

0,395

10

78,5

0,617

12

113

0,888

14

154

1,21

16

201

1,58

20

314

2,47

25

491

3,85

32

804

8,31

40

1260

9,86

Característiques mecàniques de les barres:
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Massa

de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068) ...................................................... Nul.la
Tensió d'adherència (UNE 36-068):
- Tensió mitjana d'adherència:
- D < 8 mm ...................................................................................... >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm ..................................................... >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm .................................................................................... >= 4,00 N/mm2
- Tensió de trencament d'adherència:
- D < 8 mm .................................................................................... >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm ................................................... >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm .................................................................................... >= 6,66 N/mm2
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Toleràncies:

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció
corresponents a la partida servida.

- Secció barra:
- Per a D <= 25 mm ............................................................ >= 95 % secció nominal
- Per a D > 25 mm ............................................................... >= 96% secció nominal
- Massa................................................................................... ± 4,5% massa nominal
Qualitat:
Diàmetre nominal e

Diferència màxima

-

En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):

-

Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques

-

Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques

-

Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives)

-

Certificat específic d'adherència (armadures passives)

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, la humitat del terra i l'eventual
agressivitat de l'ambient.

(mm)

(mm)

6

1

8

1

10

1,50

12

1,50

14

1,50

16

2,00

20

2,00

25

2,00

32

2,50

40

2,50

2.1.1.9. Condicions de subministrament i emmagatzematge
Condicions generals:
-

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:

-

En el cas de productes certificats:

-

El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE

-

El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats (armadures passives)

-

El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial després de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid
superficial amb raspall de filferros ............................................................................ < 1%
2.1.10. Materials ceràmics
Materials
Rajola
"Rajoles buides"
"Rajoles massisses"
"Rajoles perforades"

definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE
Si en els paraments s'utilitza rajola ordinària, aquesta haurà d'ésser seleccionada pel que fa al seu
aspecte, qualitat, cocció i coloració, amb l'objecte d'aconseguir la uniformitat o diversitat desitjada.

Plec de prescripcions

Página 15 de 92

REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA

L'ús de rajoles especials o premsades haurà de preveure's explícitament en el Projecte.

Seran admissibles els defectes superficials quan, eliminats per mitjà d'esmerilat, el perfil en qüestió
acompleixi les toleràncies exigides.

En qualsevol cas, el Contractista estarà obligat a presentar mostres per seleccionar el tipus i l'acabat.
Recepció i assaigs
En els paraments és necessari fer servir rajoles i ciments que no produeixin eflorescències.
L'Enginyer Encarregat de les Obres podrà sol•licitar del Contractista la presentació dels resultats
Morter

oficials d'anàlisis químiques sobre colat, o productes pertanyents al mostratge de la producció a que

Si no s'especifica el contrari, el tipus de morter a utilitzar serà el designat com M 250 per a fàbriques
ordinàries, i M 450 per a fàbriques especials, en l'apartat 2.1.5. "Morters de ciment".
2.1.11. Acer en xapes i perfils laminats

correspongui la partida de subministrament; de no ésser possible l'obtenció d'aquestes dades es podrà
exigir, a càrrec del Contractista, la realització dels assaigs pertinents que es faran d'acord amb allò
detallat a la Norma MV-102-1964 d'"Aceros laminados para estructuras de edificación".
En aquells casos en que es sol liciti un acer amb característiques de bona soldabilitat, es faran un
nombre mínim de deu (10) assaigs de doblegat, sobre soldadura dipositada, per cada lot de deu tones

Condicions generals

(10 T) o fracció del material subministrat d'acord amb la Norma DIN 17.100, pàgina 9.
Es consideraran compresos dins d'aquesta denominació tots els laminats, acers comuns al carbó o
acers de baix aliatge, fabricats per mitjà de qualsevol dels procediments usuals: convertidor àcid o

Les toleràncies en dimensions i en pes seran les establertes en la taula de toleràncies de la Norma

bàsic, conversió per bufat amb oxigen Martín Siemens, forn elèctric, etc.

MV-102-1964.

Els laminats d'acer a utilitzar en la construcció d'estructures, tant en els seus elements estructurals

Amuntegaments

com en els d'unió acompliran les condicions exigides per la Norma

MV-102-1964 "Acero laminado

para estructuras de edificación", amb les limitacions establertes en ella.
Seran aplicables les prescripcions contingudes a l'article 640 "Estructuras de Acero" del PG-4.88.

Els productes laminats hauran de ser amuntegats pel Contractista en llocs adequats, classificats per
sèries i classes i de manera que sigui còmode el recompte, la pesada i la manipulació, en general. El
temps de permanència a la intempèrie quedarà limitat per la condició de que una vegada exclòs l'òxid
superficial, abans de la seva posta en obra, els perfils acompleixin les especificacions de la taula de

El tipus d'acer a utilitzar serà el A-42b.

toleràncies.

L'estructura d'acer serà homogènia, obtinguda per un bon procés de fabricació i per un correcte

El Contractista haurà d'evitar qualsevol tipus de cop brusc sobre els materials i prendre les

laminat, exempt de defectes que perjudiquin la qualitat del material.

precaucions necessàries a fi de que durant la manipulació que s'hagi de fer cap element sigui sotmès
a esforços, deformacions o tracte inadequat.

Els productes laminats tindran superfície llisa, sense defectes superficials d'importància que afectin la
seva utilització. Les irregularitats superficials com ratllats, plecs i fissures seran reparades mitjançant
procediments adequats, previ consentiment de l'Enginyer Encarregat de l'Obra.
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Elements d'unió de les estructures metàl•liques

Elèctrode amb subjecció

25 ó 45

Condicions generals

en el centre

Els elements i peces d'unió a utilitzar en les estructures metàl•liques acompliran, segons la seva

En tota la longitud revestida, que serà igual a la total menys vint-i-cinc mil•límetres (25 mm) (amb una

naturalesa, les següents Normes:

tolerància de cinc mil•límetres - 5 mm - en més o en menys), el revestiment haurà de tenir una secció

30; 45; 45; 45

uniforme i concèntrica amb l'ànima.
- Norma MV 105-1967.- "Remaches de acero".
La diferència entre la suma del diàmetre de l'ànima i el gruix mínim de revestiment no podrà ser
- Norma MV 106-1968.- "Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero".
- Norma MV 107-1968.- "Tornillos de alta resistencia para

estructuras de acero".

La forma i dimensions dels elements d'unió a utilitzar en cada cas, estaran definits en els Plànols.

superior al tres per cent (3%) de la primera.
2.1.12. Malla electrosoldada d'acer per a formigó armat
2.1.12.1. Definició i característiques dels elements

Elèctrodes a utilitzar en soldadura elèctrica a l'arc

Definició:

Es defineixen com elèctrodes a utilitzar en soldadura elèctrica a l'arc les barnilles revestides que

Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides per mitjà

constitueixen el material d'aportació per a la soldadura manual de l'arc.

de soldadura elèctrica als punts de contacte.

Condicions generals

Característiques generals:

Els elèctrodes a utilitzar en soldadura manual a l'arc elèctric seran d'una de les qualitats estructurals

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

definides a continuació.

de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un
nivell de qualitat equivalent , segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o

Forma i dimensions

de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

La longitud i diàmetre dels elèctrodes els donarà la següent taula, amb una tolerància del tres per cent
(3%), en més o en menys, pel diàmetre, i de dos mil•límetres (2 mm), en més o en menys, per a la
longitud.
Diàmetre de l'ànima (mm) 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6; 8; 10
Elèctrode senzill

Plec de prescripcions

15; 22,3; 35

, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.
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L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria

més enllà de l'última barra longitudinal .................................................................. 25 mm

perjudicial.
Característiques mecàniques:
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al tipus d'acer
(geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811).
Assaig de tracció

Assaig

Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
Designació

Doblat-desdoblat

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14
filferros

Límit elàstic

Càrrega unitària

Allargament

Relació

Fy

Fs

de ruptura

Fs/fy

(N/mm2)

(N/mm2)

(Sobre base de 5 D)

500

550

8

ß=90°

Han de complir les especificacions de la UNE 36-092.
ß=20°

Característiques dels nusos (UNE 36-462):
- Càrrega de trencament dels nusos .......................................................... 0,3 x Sm x Re
(Sm = Àrea de la secció transversal nominal de l'element sotmès a tracció, barra de major
diàmetre de les del nus)
(Re = Límit elàstic garantit dels nusos)
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats ................................ 2% del total
- N° màxim de nusos sense soldar
o desenganxats a una barra ................................................................... 20% del total
Amplària del pannell ...............................................................................................2,15 m
Llargària del pannell ....................................................................................................6 m
Prolongació de les barres longitudinals
més enllà de l'última barra transversal ............................................................ 1/2 retícula
Prolongació de les barres transversals
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d(diàmetre
mandril)
B 500 T

8d

1,03

- Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple
a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90° (UNE 36-068) ...................................... Nul.la
- Tensió mitjana d'adherència (EHE):
- Barres de diàmetre < 8 mm .......................................................... >= 6,88 N/mm2
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm ................................>= 7,84 - 0,12 D N/mm2
- Tensió de trencament per adherència (EHE):
- Barres de diàmetre < 8 mm ........................................................ >= 11,22 N/mm2
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm ..............................>= 12,74 - 0,19 D N/mm2
Toleràncies:
- Secció barra:

Plec de Prescripcions
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- Per a D <= 25 mm ............................................................. >= 95% secció nominal

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual
agresivitat de l'ambient.

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la
norma UNE 36-068
2.1.12.2. Condicions de subministrament i emmagatzematge

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.

Condicions generals:
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla.
superficial amb raspall de filferros

< 1%

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:
2.1.12.3. Normativa de compliment obligatori
- En el cas de productes certificats:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE
UNE 36-092-96 "Mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado."
- El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats (armadures passives)
2.1.13. Geotèxtils
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques
definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE.

El material de composició dels geotèxtils serà exclusivament polipropilè centrifugat termosegellat
formant una malla longitudinal de filaments continus (malla impermeabilitzant) i bé filaments teixits o

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de
producció corresponents a la partida servida.
- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques

entrecreuats (malla per entramat vegetal). Hauran de ser inatacables per àcids, bases, bactèries i
raigs ultraviolats (sempre que no es doni una exposició perllongada). Hauran de tenir una elongació
mínima en trencament del quaranta-cinc per cent (45%), resistir dos-cents quilonewtons per metre
quadrat (200 kN/m2) sense perdre més d'un vint per cent (20%) de secció i presentar una formalitat
d'un mil•límetre per segon (0,001 m/s) amb una pressió de dos quilonewtons per metre quadrat (2
Kn/m2). La densitat mínima del polímer utilitzat serà de nou-cents deu quilograms per metre cúbic

- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques

(0,91 T/m3).

- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives)
- Certificat específic d'adherència (armadures passives)

Plec de prescripcions
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2.1.14. Materials sense condicions

S'estableix com a normalització de càrregues de trencament a l'assaig de tres arestes, la que hom troba en la
Norma ASTM C 14.81.

Quan els materials no s'adaptin a allò que per a cadascun d'ells es determina als apartats del Plec, el
Contractista haurà de seguir les instruccions per escrit que sobre aquest fet dicti l'Enginyer Encarregat
i per a l'acompliment del que és preceptiu en aquest Plec.
2.1.15. Materials no especificats en aquest Plec
Els materials les condicions dels quals no estiguin especificades en aquest Plec acompliran les
prescripcions dels Plecs, Instruccions o Normes aprovades amb caràcter oficial, en els casos en que

2. Especificacions de projecte dels tubs
Els tubs de formigó en massa per a collectors, hauran d'acomplir, com a mínim, les especificacions de la Norma
ASTM C 14.81.
-

Dosificació mínima de formigó: tres-cents cinquanta quilograms de ciment per metre cúbic de formigó (350

kg/m3).

els esmentats documents siguin aplicables. Seran també d'aplicació les Normes i Instruccions que

-

determini l'Enginyer Encarregat de la Direcció de les Obres. La utilització d'aquests materials haurà

subministrament, la resistència necessària per tal d'assegurar, amb els gruixos adoptats per ell, les càrregues de

d'estar autoritzada per l' Enginyer Encarregat.

trencament exigides a l'assaig de tres arestes, així com la resta dels condicionants (absorció i estanqueïtat).

MATERIALS I ELEMENTS DE SANEJAMENT

-

No s'estableix una resistència característica mínima del formigó. El fabricant haurà d'indicar, abans del

Característiques físiques i dimensionals dels tubs de formigó en massa per a les tres classes contemplades a

la Norma ASTM C 14M.82.

2.2.1. Tubs prefabricats de formigó
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Gruix de Tensió

Gruix de Tensió

2.2.1.1. Tubs prefabricats de formigó en massa
Diàm

Gruix de

Tensió

Es considera, a fi i efecte de la seva definició en aquest Plec, els diàmetres de quatre-cents, cinc-cents, sis-cents,
set-cents, vuit-cents i nou-cents millímetres (400, 500, 600, 700, 800 i 900 mm) de diàmetre interior.

Intern

paret mín. mín.

1. Criteri general de definició

(mm)

(mm)

Els tubs de formigó en massa es definiran per la càrrega de trencament a l'assaig de tres arestes que equival a

400

34

30,0

44

40,0

50

44,0

500

42

34,0

55

47,0

61

53,5

600

54

38,0

75

52,5

85

64,0

700

84

42,0

98

59,5

98

68,0

800

92

45,5

111

63,5

111

70,5

900

100

48,0

119

65,5

119

73,0

(Kn/m)

paret mín.
(mm)

mín.
(Kn/m)

paret mín.
(mm)

mín.
(Kn/m)

l'acció de les càrregues exteriors que hauran de resistir. Pel càlcul de la càrrega equivalent a unes determinades
condicions reals de treball, s'adopta el mètode americà definit en el "Concrete Pipe Handbook" amb les hipòtesis
següents:
o

Les empentes es calculen pel cas de sòls tipus sorra.

o

El replè de les rases es suposa amb compactació lleugera.

o

El factor de suport serà un i mig (1,5) per suports granulars i dos amb dos (2,2) per solera de formigó a
cent-vint graus (120).

o

El coeficient de seguretat entre les condicions de treball i les de trencament serà un i mig (1,5).
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-

Els tubs s'uniran mitjançant juntes elàstiques que mantinguin l'estanqueïtat tant per a la pressió interna produïda

Els assaigs es realitzaran segons el mètode indicat a la Norma ASTM C497-81.

per possibles embussos com a l'exterior deguda a les aigües freàtiques. Haurà de permetre igualment un mínim
de desviació angular.

Prova de pressió hidràulica (P)

El detall del Projecte de la junta, tant l'extrem dels tubs com la goma, es considera una obligació del fabricant, si

P:

bé l'Enginyer Encarregat exigirà garanties sobre el funcionament de la canonada.

sobre una sèrie de tubs acoblats tal com quedaran a l'obra i sobre un mínim de tres (3) tubs.

Es consideren exigències mínimes les establertes a la Norma ASTM C-443 que haurà de completar-se a fi de

Es mantindrà una pressió de set-cents grams per centímetre quadrat (0,7 kg/cm2) durant un temps mínim de deu

definir la junta completament. En el Projecte de la junta haurà d'analitzar-se especialment:

minuts (10 min.) i no es produiran degotims ni per les juntes ni per les parets del tub. S'admetran taques d'humitat

La prova de pressió hidràulica té com a objecte comprovar l'estanqueïtat dels tubs i de les unions. Es realitzarà

si no produeixen degotims. La prova es realitzarà segons les Normes ASTM C 14-81 i C 487-81.
-

Que asseguri l'estanqueïtat.
Prova d'absorció (A)

-

Que mantingui l'estanqueïtat sense deformar-se com per alterar-se sota el pes del tub.
A:

-

Que resisteixi l'agressivitat de les aigües residuals domèstiques i industrials. S'haurà de facilitar la informació

Es realitzarà la prova d'absorció del formigó de les parets del tub, segons el mètode A de la Norma ASTM

C 497-81, essent el màxim admissible el nou per cent (9%), tal com s'assenyala a la Norma.

sobre els límits d'agressivitat admissibles.
4. Criteris d'acceptació o rebuig
-

Com s'indica en el proper apartat, s'exigirà una estanqueïtat total. No s'admetran doncs tubs en els que

es produeixin degotims. Si el sistema de producció pot donar lloc a porositat que ocasioni degotim a la zona
de la campana, comprovat en les proves d'estanqueïtat, l'Enginyer Encarregat exigirà que es pinti amb
pintura epoxi que s'adhereixi al formigó, tant l'interior de la campana com la longitud precisa fora d'aquesta
per tal d'assegurar l'estanqueïtat. Aquesta pintura serà també exigida per millorar les condicions
d'assentament de la goma, quan el sistema de fabricació impliqui irregularitats en aquesta zona que siguin
motiu de pèrdues d'estanqueïtat a l'assaig de pressió.

Seran rebutjats tots els tubs en els que s'apreciïn directament defectes com:
-

Dimensions amb desviacions superiors a les toleràncies admeses.

-

Defectes de dosificació, pastat o vibrat del formigó.

Amb els tubs que no presentin defectes visibles es prepararan lots per a la recepció. Es farà un control estadístic
a base de mostres aleatòries en les que es realitzaran els assaigs R1 i P descrits abans. El nombre de tubs a

3. Resultats de les proves

assajar serà el dos per cent (2%) del total de cada lot, amb un mínim de tres (3) per lot, de manera que, per a poder

Els tubs de formigó en massa hauran d'acomplir les condicions següents:
Proves de resistència mecànica (R1, R2)

rebre el lot, hauran d'ésser satisfactoris tots els assaigs. Si un (i no més d'un) no ho fos, es podrà repetir l'assaig
en dos (2) nous tubs del mateix lot. Si aquests fossin satisfactoris, seria rebut. En cas contrari, el lot es rebutjarà.
Si els resultats dels assaigs de resistència R1 i de pressió hidràulica P no fossin satisfactoris, el fabricant podrà

Els tubs hauran de resistir la càrrega de trencament definida per a cada tipus en els apartats anteriors. A fi i efecte

proposar a l'Enginyer Encarregat la prova de la totalitat dels tubs, acceptant-se individualment aquells que

de comprovar-ho es realitzaran dos tipus de proves.

assoleixin resultats correctes.

R.1:

Prova no destructiva; es sotmetrà el tub al vuitanta per

cent (80%) de la càrrega de trencament teòrica.

Si a la prova de pressió es produeix degotim resoluble pintant adequadament l'interior del tub, el fabricant podrà
proposar-la al seu càrrec i repetir les proves de pressió que si, amb aquestes noves condicions, donen resultats

R.2:

Prova destructiva; s'arribarà a la càrrega de trencament.

Plec de prescripcions
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Diàmetre

Gruix

Armadura circular

Armadura

els resultats de l'assaig R1.

nominal

paret

Interna

elꞏlíptica(1)

Els tubs sotmesos a trencaments i aquells no admesos s'utilitzaran per realitzar l'assaig d'absorció A.

(mm)

(mm)

Les gomes es comprovaran en lots de fabricació idèntica. L'Enginyer Encarregat farà els assaigs en laboratoris

────────────────────────────────────────

L'assaig R2 es realitzarà en un nombre de tubs comprès entre un màxim del dos per mil (2 ‰) del total de tubs del
lot i un mínim d'un (1) tub a trencar a la primera recepció. Després s'establirà el nombre d'aquests assaigs segons

especialitzats sobre el dos per cent (2%) del nombre d'unitats del lot, exigint que tots els assaigs (els indicats a la

Externa
(cm2/m)

(cm2/m)

400

59

1,5

-

1,5

500

67

1,5

-

1,5

600

75

1,5

-

1,5

que en parlen, corresponents a tubs de formigó armat.

700

84

2,9

-

2,4

2.2.1.2. Tubs prefabricats de formigó armat

800

92

3,1

-

2,7

1. Criteri general de definició

900

19

1,5

1,5

1,7

Els tubs de formigó armat per collectors acompliran les especificacions de tipus C de les diferents classes de la

1000

28

1,9

1,7

2,1

1100

36

2,4

1,9

2,6

1200

44

3,0

2,3

3,2

Norma ASTM C443 com a mínim) siguin satisfactoris. Si algun resultat no fos correcte es repetirà l'assaig sobre
dues (2) noves unitats del lot per cada resultat defectuós, acceptant-se el lot únicament si tots els nous assaigs
són satisfactoris.
Els mitjans per realitzar les proves, registres, les connexions i peces per substituir els tubs s'ajustaran als apartats

Norma ASTM C 76-82, classes definides per la càrrega que produeix una esquerda de tres dècimes de millímetre
(0,3 mm) (Q1) i per la darrera càrrega de trencament (Q2), expressades en Newton per metre lineal i millímetre
de diàmetre (N/m x mm). La dosificació mínima del formigó serà de tres-cents cinquanta quilograms de ciment
Putzolànic per metre cúbic de formigó (350 kg/m3).
Les dades de disseny mínimes per a cada classe són les següents:
Classe II:

Q1 = 5,0 T

───────────────────────────────────────
Per diàmetres superiors es farà com especifica el punt 7.2. ("Diseños especiales y modificados") de la Norma
ASTM C 76M-83, o amb permís de l'Enginyer Encarregat utilitzar les prescripcions de la Norma ASTM C 655M, i

Q2 = 7,5 T

en qualsevol cas portaran armadura circular interna i armadura ellíptica i es faran amb formigó de dos-cents
setanta-sis quilograms per centímetre quadrat (276 kg/cm2), com a mínim. Per diàmetres intermedis els gruixos i

Resistència del formigó: 276 kg/cm2

les armadures s'obtindran de la Taula per excés.
(1) L'armadura ellíptica s'haurà de mantenir fixada per qualsevol mitjà eficaç mentre duri l'operació de fabricació.
Classe III:
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Q2 = 10,0 T

(1) L'armadura ellíptica s'haurà de mantenir fixada per qualsevol mitjà eficaç mentre duri l'operació de fabricació.

Resistència del formigó: 276 kg/cm2

Classe IV:

Diàmetre

Gruix

nominal

paret

(mm)

(mm)

Armadura circular
Interna

Externa

Armadura

Q2 = 15,0 T

elꞏlíptica(1)

(cm2/ml)

(cm2/ml)

────────────────────────────────────────

Q1 = 10,0 T

Resistència del formigó: 276 kg/cm2
Diàmetre

Gruix

Armadura circular

nominal

paret

Interna

(mm)

Armadura

Externa

elꞏlíptica(1)

400

59

1,5

-

1,5

(mm)

500

67

1,5

-

1,5

────────────────────────────────────────

600

94

1,5

-

-

400

59

2,4

-

-

700

102

1,8

-

-

500

67

5,0

-

3,2

800

111

2,4

-

-

600

94

1,5

1,5

1,7

900

119

1,7

1,5

1,9

700

102

1,8

1,5

2,0

1000

128

2,2

1,8

2,5

800

111

2,2

1,6

2,4

1100

136

2,8

2,1

3,4

900

119

3,0

2,1

3,2

1200

144

3,4

2,5

3,8

1000

128

3,8

2,8

4,2

───────────────────────────────────────

1100

136

4,6

3,5

5,1

Per diàmetres superiors es farà com especifica el punt 7.2. ("Diseños especiales y modificados") de la Norma

1200

144

5,5

4,2

6,1

(cm2/ml)

(cm2/ml)

ASTM C 76M-83, o amb permís de l'Enginyer Encarregat utilitzar les prescripcions de la Norma ASTM C 655M, i
en qualsevol cas portaran armadura circular interna i armadura elꞏlíptica i es faran amb formigó de dos-cents

────────────────────────────────────────

setanta-sis quilograms per centímetre quadrat (276 kg/cm2), com a mínim. Per diàmetres intermedis els gruixos i
les armadures s'obtindran de la Taula per excés.
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Per diàmetres superiors es farà com especifica el punt 7.2. ("Diseños especiales y modificados") de la Norma

1200

144

9,9

7,7

11,0

ASTM C 76M-83, o amb permís de l'Enginyer Encarregat utilitzar les prescripcions de la Norma ASTM C 655M, i
en qualsevol cas portaran armadura circular interna i armadura elꞏlíptica i es faran amb formigó de dos-cents
setanta-sis quilograms per centímetre quadrat (276 kg/cm2), com a mínim. Per diàmetres intermedis els gruixos i
les armadures s'obtindran de la Taula per excés.

────────────────────────────────────────
Per diàmetres superiors es farà com especifica el punt 7.2. ("Diseños especiales y modificados") de la Norma
ASTM C 76M-83, o amb permís de l'Enginyer Encarregat utilitzar les prescripcions de la Norma ASTM C 655M, i

(1) L'armadura ellíptica s'haurà de mantenir fixada per qualsevol mitjà eficaç mentre duri l'operació de fabricació.

en qualsevol cas portaran armadura circular interna i armadura ellíptica i es faran amb formigó de quatre-cents
catorze quilograms per centímetre quadrat (414 kg/cm2), com a mínim. Per diàmetres intermedis els gruixos i les

Classe V:

Q1 = 14,0 T

armadures s'obtindran de la Taula per excés.

Q2 = 17,5 T

(1) L'armadura ellíptica s'haurà de mantenir fixada per qualsevol mitjà eficaç mentre duri l'operació de fabricació.

Resistència del formigó: 414 kg/cm2

Posició de l'armadura

Diàmetre

Gruix

nominal

paret

(mm)

(mm)

Armadura circular

Armadura

-

Les armadures es situaran de manera que el recobriment mínim sigui vint-i-cinc millímetres (25 mm) en
ambdues cares.

Interna

Externa

elꞏlíptica
-

(cm2/ml)

La separació màxima entre centres d'espires serà de deu centímetres (10cm).

(cm2/ml)
-

────────────────────────────────────────
400

59

3,3

-

-

L'armadura longitudinal serà, com a mínim, el vint per cent (20%) de la principal. El fabricant adoptarà la disposició i quantia que

garanteixi la rigidesa de la gàbia d'armadura.

-

L'armadura longitudinal quedarà compresa dins de les distàncies als paraments indicats per a l'armadura
principal, pel que s'haurà d'estudiar la disposició perquè ambdues armadures quedin situades dins de la

500

67

4,7

-

4,1

600

94

2,5

1,9

2,8

700

102

3,3

2,5

3,7

800

111

4,5

3,4

4,9

900

119

5,7

4,2

6,3

1000

128

7,0

5,2

7,8

1100

136

8,4

6,3

9,4

franja establerta. Haurà de lligar-se a la principal per tal d'assegurar la rigidesa del conjunt.
-

Tant l'armadura principal com la longitudinal es continuaran o perllongaran en els endolls per tal d'assegurar
la seva resistència.

-

Hauran de projectar-se separadors o altres elements que mantinguin l'armadura dins de la franja
normalitzada i que no estiguin exposats a corrosions.

-

Les unions de les armadures hauran d'ajustar-se a les especificacions de l'EHE-91.

Instrucció d'aplicació en tot allò que no es concreti en aquest Plec
-

Les toleràncies de dimensions dels tubs (diàmetre, longitud, gruix) i en la situació de les armadures, seran
les indicades a la Norma ASTM C76-82. S'adoptaran els criteris de rebuig i acceptació d'aquesta mateixa

Página 24 de 92

Plec de Prescripcions

REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA

norma. Les gàbies d'armadures hauran de fabricar-se amb la mateixa precisió. La tolerància màxima de

2. Resultat de les proves

diàmetre entre generatrius serà de dos millímetres, en més o en menys (± 2 mm), i es rebutjaran totes les
que presentin desviacions superiors.

Els tubs de formigó armat fabricats segons les especificacions mínimes de l'apartat anterior, hauran d'acomplir les
condicions de la Norma ASTM C76-82.

-

Els tubs s'uniran mitjançant juntes elàstiques que proporcionin estanqueïtat, tant a la pressió interior
produïda per embussos com a l'exterior originada per les aigües freàtiques. Permetran igualment una
desviació angular.

Preferentment s'utilitzaran juntes de campana i endoll. En el cas de que l'Enginyer Encarregat acceptés les juntes

Proves de resistència mecànica (R1, R2)
R.1:

milꞏlímetre (0,25 mm) amb una càrrega, a l'assaig de tres arestes, igual al Q1 en newton per metre lineal de tub i
milꞏlímetre de diàmetre (N/m x mm) per a cada classe.

a mitja canya, la junta de goma haurà de quedar situada a la meitat del gruix de les parets del tub. És a dir, els
gruixos de mascle i femella de cargol seran sensiblement iguals.
El detall del projecte de la junta, extrems del tub i goma es considera una tasca del fabricant, si bé l'Administració
exigirà garanties del bon funcionament del tub. Les exigències mínimes són les de la Norma ASTM C443 que
haurà de completar-se per tal de definir completament la junta.
Al projecte de la junta haurà d'analitzar-se especialment:

No es produirà fissuració (o en tot cas les fissures tindran un gruix més petit de vint-i-cinc centèsimes de

R.2:

No es trencarà amb una càrrega igual a Q2 en newton per metre lineal de tub i milꞏlímetre de diàmetre

(N/m x mm) per a cada classe.
Els assaigs es realitzaran segons allò indicat a la Norma ASTM C497M-83.
Prova de la pressió hidràulica (P)
P: La prova de pressió hidràulica té com a objecte comprovar l'estanqueïtat dels tubs i de les unions. Es realitzarà

-

Que asseguri l'estanqueïtat.

-

Que el pes del tub no produeixi deformacions que puguin alterar les condicions d'estanqueïtat.

-

Que la goma mantingui les seves característiques en la situació d'alternança aire-aigua a que està sotmesa.

(20 min.) i no haurà de produir-se degotim ni per les juntes ni per les parets del tub.

-

Que resisteixi l'agressivitat de les aigües residuals domèstiques o barreja de domèstiques i industrials. Es

S'admeten taques d'humitat si no donen lloc a degotim.

facilitarà informació dels límits d'agressivitat admissibles.
-

Els tubs tindran la longitud estimada convenient pel fabricant, si bé es recomana una màxima de cinc metres
(5 m).

-

S'exigirà una estanqueïtat total i no s'admetran tubs en els que es produeixin degotims. Si el sistema de
fabricació pot donar porositat que sigui motiu de degotim a la zona de la campana, comprovat als assaigs
d'estanqueïtat, l'Enginyer Encarregat exigirà que es pinti l'interior de la campana i una longitud de tub
suficient amb pintura epoxi que s'adhereixi al formigó i asseguri l'estanqueïtat. Aquesta pintura també podrà
ésser exigida per millorar les condicions d'assentament de la goma quan el sistema de fabricació doni lloc a
irregularitats a la zona de contacte que donin origen a pèrdues d'estanqueïtat a l'assaig de pressió.

Plec de prescripcions

sobre una sèrie mínima de tres (3) tubs acoblats com a l'obra.
Es mantindrà una pressió d'un quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2) durant un temps mínim de vint minuts

Prova d'absorció (A)
A: Es realitzarà la prova d'absorció del formigó de les parets del tub segons el mètode A de la Norma C497M-83,
essent el màxim admissible el sis per cent (6%) del pes en sec (en lloc del nou per cent (9%) admès per la Norma
ASTM C76-82).
Les proves es realitzaran amb provetes del tub que s'escolliran perquè siguin representatives de les parts del tub
que, per raons de fabricació, puguin ésser diferents. En qualsevol cas i com a mínim, una del cos i una de la
campana.
3. Criteris d'acceptació o rebuig
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Seran rebutjats aquells tubs que presentin defectes apreciables directament tals com:

4. Mitjans per a la realització de les proves

-

El fabricant posarà a disposició de l'Enginyer Encarregat, i sense càrrec, els equips necessaris per a les proves

Esquerdes d'amplada iguals o més grans de vint-i-cinc centèsimes de milꞏlímetre (0,25 mm) en una longitud

igual o més gran que deu centímetres (10 cm).

així com el personal necessari pel seu bon funcionament i manejament dels tubs. Les despeses derivades dels
assaigs són a càrrec del fabricant amb excepció del personal que l'Enginyer Encarregat designi per a aquests

-

Dimensions amb desviacions superiors a les toleràncies admeses.

-

Danys produïts per cops o altres causes que posin en perill l'estanqueïtat o la protecció de les armadures.

-

Defectes que indiquin deficiències de dosificació, pastat o

vibrat del formigó.

Amb els tubs que no presentin defectes visibles es prepararan lots per a la recepció. Es farà un control estadístic

treballs, i del personal establert per a la vigilància del procés de fabricació o les despeses derivades de contractes
de la Junta de Sanejament amb Laboratoris o Empreses del ram.
2.2.1.3. Juntes de goma de connexió de tubs prefabricats de formigó
1. Definició

a base de mostres aleatòries en les que es realitzaran els assaigs R1 i P descrits abans. El nombre de tubs a

Element de goma per donar continuïtat als tubs prefabricats de formigó garantint l'estanqueïtat de la unió entre

assajar serà el dos per cent (2%) del total de cada lot, amb un mínim de tres (3) per lot, de manera que, per poder

elements.

rebre el lot, hauran d'ésser satisfactoris tots els assaigs. Si un (i no més d'un) no ho fos, es podrà repetir l'assaig
en dos (2) nous tubs del mateix lot. Si aquests fossin satisfactoris, el lot seria rebut. En cas contrari, el lot es

2. Procedència

rebutjarà.
Produïda a fàbrica especialitzada per extrusió o emmotllament amb elastòmers de neoprè.
Si els resultats dels assaigs de resistència R1 i de pressió hidràulica P no fossin satisfactoris, el fabricant podrà
proposar a l'Enginyer Encarregat la prova de la totalitat dels tubs, acceptant-se individualment aquells que
assoleixin resultats correctes.
Si a la prova de pressió es produeix degotim resoluble pintant adequadament l'interior del tub, el fabricant podrà
proposar-la al seu càrrec i repetir les proves de pressió que si, amb aquestes noves condicions, donen resultats
favorables, poden implicar l'exigència de pintar tots els tubs sense donar lloc a un augment de preu.
L'assaig R2 es realitzarà en un nombre de tubs comprès entre un màxim del dos per mil (2 ‰) del total de tubs del
lot i un mínim d'un (1) tub a trencar a la primera recepció. Després s'establirà el nombre d'aquests assaigs segons
els resultats de l'assaig R1.
Els tubs sotmesos a trencaments i aquells no admesos s'utilitzaran per realitzar l'assaig d'absorció A.
Les gomes es comprovaran en lots de fabricació idèntica. EMSSA farà els assaigs en laboratoris especialitzats
sobre el dos per cent (2%) del nombre d'unitats del lot, exigint que tots els assaigs (els indicats a la Norma ASTM
C443 com a mínim) siguin satisfactoris. Si algun resultat no fos correcte es repetirà l'assaig sobre dues (2) noves

3. Característiques generals
Acompliran la Norma C ASTM 443-80, tindran una resistència a la tracció més gran que vuit megapascals (8 Mpa)
i una elongació mínima a trencament del tres-cents cinquanta per cent (350%).
Les superfícies exteriors seran llises, suaus i sense bombolles d'aire o qualsevol altre defecte. No serà atacable
per aigües residuals amb un Ph comprès entre tres i quatre (3-4).
La goma per a les juntes haurà d'ésser homogènia, exempta de trossos de goma recuperada i tenir una densitat
no inferior a nou-cents cinquanta grams per decímetre cúbic (0,95 kg/dm3) i no superior a mil quatre-cents cinquanta
grams per decímetre cúbic (1,45 kg/dm3).
4. Normes de qualitat
El contingut de goma en brut de qualitat escollida (Tipus Smoked RMA IX) no podrà ésser inferior al cinquanta per
cent (50%) en volum, encara que es considera preferible que assoleixi un percentatge superior.

unitats del lot per cada resultat defectuós, acceptant-se el lot únicament si tots els nous assaigs són satisfactoris.
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Haurà d'estar completament exempta de coure, antimoni, mercuri, manganès, plom i qualsevol òxid metàlꞏlic,

2.2.2. Tubs flexibles de P.V.C.

exceptuant el de zenc. Tampoc contindrà extractes d'acetona en una proporció del tres i mig per cent (3,5%) en

Es consideren, a fi i efecte de la seva definició en aquest Plec, els diàmetres de cent-deu a cent-

volum.

seixanta milꞏlímetres (110-160 mm) de diàmetre interior.
El sofre, tant lliure com combinat, no superarà conjuntament el dos per cent (2%) en pes. Les cendres seran
inferiors al deu per cent (10%) en pes. Les escòries podran ésser exclusivament òxid de zenc i negre de fum de la

1. Definició

millor qualitat i per tant exemptes de silici, magnesi i alumini.

Es defineixen com colꞏlectors de P.V.C. aquelles canonades fabricades de P.V.C. rígid, amb superfície
A més dels contra-envellidors, les càrregues hauran d'ésser d'òxid de zenc pur i de negre de fum pur. Les peces
de goma hauran de tractar-se amb contra-envellidors, la composició dels quals no permeti el rovell de la superfície
ni l'alteració de les característiques físiques després de quatre (4) mesos d'estada en magatzem en condicions
normals de conservació.
Hauran de conservar l'elasticitat i l'estabilitat dimensional a una temperatura superior a setanta graus centígrads

exterior nervada i interior llisa.
Aquesta unitat consisteix en una canonada del diàmetre indicat en cada cas a l'annex corresponent a
la memòria, realitzat amb P.V.C. rígid a partir d'una banda o perfil extruït, abans que enrotllat
helicoïdalment, i unit amb encadellat i un polimeritzador a base de resines viníliques va conformant la

(70C) i ser flexibles fins a una temperatura de menys deu graus centígrads (-10C).

canonada.

5. Limitacions

En la seva configuració final la canonada és nervada exteriorment (la qual cosa proporciona un alt
moment d'inèrcia i llisa interiorment (la qual cosa proporciona un baix coeficient de rugositat).

Les toleràncies en les dimensions dels anells serà del sis per cent (6%) en qualsevulla de les seves dimensions.

2. Materials
Acompliran allò prescrit als punts anteriors i a la Norma ASTM C443-80 i es faran els assaigs allí indicats per tal
d'assegurar-ho.

El P.V.C. a utilitzar en la fabricació del tub serà del tipus rígid i amb les següents característiques:

En els assaigs d'envelliment accelerat amb aire calent durant quatre (4) dies i setanta graus centígrads (70C)

- Pes específic

:

1,41 gr/cm3

- Mòdul d'elasticitat

:

30.000 kg/cm2

- Coeficient de dilatació lineal

:

0,00008 m/º C

- Punt de reblandiment Vicat

:

> 83º C

- Absorció d'aigua

:

1 mg/cm2

(Mètode 573), les variacions de resistències obtingudes en els diferents assaigs seran inferiors a:
- 15% en la resistència a tracció.
- 20% en l'allargament en trencament.
- 20% en la duresa.
L'absorció d'aigua màxima serà inferior al deu per cent (10%) en pes de la mostra seca en quaranta-vuit hores
(48h) a setanta graus centígrads (70C).

La unió helicoïdal de la banda que conforma la canonada es realitza de forma mecànica (mascle i
femella) i química, aquesta última mitjançant un polimeritzador de resines viníliques dissoltes en
cetones (Dimetilformamida i tetrahidrofurà).

Plec de prescripcions
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350

0,375

400

0,75

450

0,515

en bobines.

500

0,31

La banda, variable segons el diàmetre a fabricar, s'introdueix a la màquina enrotlladora en el mateix

550

0,24

600

0,405

650

0,305

700

0,259

750

0,380

800

0,286

900

0,203

1000

0,175

1100

0,124

1200

0,153

1300

0,114

1400

0,086

1500

0,126

Les juntes dels tubs hauran d'anar segellades amb cautxú de silicona amb reticulació àcida i una
elasticitat mínima del quatre-cents per cent (400 %).
3. Fabricació de la canonada
La canonada de P.V.C. rígid es realitza utilitzant una banda d'aquest material transportat a peu d'obra

moviment en que s'afegeix automàticament el polimeritzador a la femella del doble tancament
mitjançant una bomba dosificadora.
Una vegada el mascle del tancament ha agafat la femella, el polimeritzador solda el tancament,
garantint-se així l'estanqueïtat. El procés continua automàticament mitjançant un motor elèctric que
impulsa la banda dins la màquina enrotlladora, fins que s'acabi tota la banda existent en la bobina,
moment en que es treu el tub ja realitzat de la màquina enrotlladora i s'introdueix una nova bobina i
es comença novament el procés.
La màquina enrotlladora és de pas variable, pel que s'utilitzarà una mateixa màquina per a la fabricació
de tots els col•lectors, qualsevol que sigui el seu diàmetre.
L'extrem del tub anirà atrompetat de tal manera que el diàmetre interior del tub a unir al tub precedent
sigui idèntic al diàmetre exterior d'aquest últim tub, amb una tolerància de més de cinc mil•límetres (+
5 mm).
Una vegada els dos tubs units, es segellarà amb silicona per garantir l'estanqueïtat.
4. Rigidesa de la canonada
Les canonades hauran de tenir una rigidesa mínima segons els valors definits a la Norma DIN-16691
de:
 mm.
300
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5. Estanqueïtat a l'aigua de la junta elàstica

0,621
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La canonada de P.V.C. ha de superar el que s'especifica a la Norma UNE 53114 en tot el que fa

- Mòdul d'elasticitat

:

30.000 kg/cm2

referència a estanqueïtat de juntes, és a dir, provada la junta a una pressió de mig bar (0,5 bar) a la

- Coeficient de dilatació lineal

:

8.10-5 m/º C

temperatura de vint graus centígrads (20ºC).

- Punt de reblandiment Vicat

:

80º C

- Absorció d'aigua

:

1 mg/cm2

6. Resistència a la pressió interna dels colꞏlectors de P.V.C.
Cap tub, en assajar lo segons el punt 3.2.2. de la Norma UNE 53114, trencarà en sotmetre'l a les
condicions allí especificades, és a dir:
-

Temperatura d'assaig:

La unió helicoïdal de la banda que conforma la canonada es realitza de forma mecànica (mascle i
femella) i química, aquesta última mitjançant un polimeritzador de reïnes viníliques dissoltes en cetones
(Dimetilformamida i tetrahidrofurà).
Els junts dels tubs hauran d'anar segellats amb cautxú de silicona amb reticulació i una elasticitat mínima

20C

del 400 %.
-

Duració de l'assaig:

-

Pressió d'assaig:

1 hora
3. Fabricació de la canonada
1,6 Mpa
La canonada de P.V.C. rígid i seran de tipus llis segons la norma UNE 53-332-81 i es soldaran segons

2.2.2. Tubs de clorur de polivinil no plastificat (PVC dur)

les instruccions de les normes DIN-16930.

Hauran d'acomplir el Plec de Prescripcions Tècniques Generals de canonades de Sanejament de
Poblacions, especialment en allò que es fa referència en l'apartat 9 a més de les disposicions generals
que afecten a la totalitat dels tubs allí normalitzats. A més, i sempre que no contradiguin l'esmentat plec
general acompliran les següents normes: ANSI/AWWA C 900-81, DNE-53.331, UNE 53.332-81, ASTM
D 2.412-68 i DIN 19.534.

rosegadors.

Es defineixen com collectors de P.V.C. utilitzables en aquest Projecte, aquelles canonades de P.V.C.
rígid, amb superfície exterior i interior llisa, sense incrustacions i que presentin un coeficient de Manning
de 0,010.

4. Rigidesa de la canonada
Les canonades hauran de tenir una rigidesa mínima segons els valors definits a la Norma DIN-16691
de:
 mm.

2. Materials
El P.V.C. a utilitzar en la fabricació del tub serà del tipus rígid i amb les següents característiques:

Plec de prescripcions

Els tubs seran d'impacte normal, d'acord amb la recomanació ISO 5/6 núm. 212.
Compliran les condicions tècniques i de subministre segons les normes DIN-8062 i no seran per

1. Definició

- Pes específic

Estaran timbrats amb les pressions normalitzadores d'acord amb el T.P.C.

:

1,41 gr/cm3

Sr. (Nw/cm2)

300

0,621

350

0,375

400

0,75
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450

0,515

500

0,31

550

0,24

600

0,405

La canonada de P.V.C. és immune de tots els tipus de corrosió experimentats en sistemes de canonades
soterrades on, per naturalesa, es produeixen corrosions químiques o electroquímiques.
Des del mateix moment en que el Clorur de Polivinil no és conductor, els efectes galvànics i
electroquímics són inexistents en les canonades de P.V.C.

5. Estanqueïtat a l'aigua de la junta elàstica
La canonada de P.V.C. no pateix cap dany conegut per atacs de sòls normals o corrosius; en
La canonada de P.V.C. ha de superar el que s'especifica a la Norma UNE 53114 en tot el que fa

conseqüència no es precisen proteccions catòdiques o qualsevol altre tipus de revestiment, quan

referència a estanqueïtat de juntes, és a dir, provada la junta a una pressió de mig bar (0,5 bar) a la

s'utilitzin canonades de P.V.C.

temperatura de vint graus centígrads (20C).
10. Normativa i recomanacions
6. Resistència a la pressió interna dels collectors de P.V.C.
Les canonades de P.V.C. acompliran la normativa següent: UNE 53.331 (normes d'utilització en xarxes
Cap tub, en assajar-lo segons el punt 3.2.2. de la Norma UNE 53114, trencarà en sotmetre'l a les

de baixa pressió, inclòs clavegueram), DIN 16691 (per a la determinació de la rigidesa anular) i ASTM

condicions allí especificades, és a dir:

D-1242 (pel comportament a l'abrasió).

-

Temperatura d'assaig:

20C

Pel que fa als assaigs d'abrasió, la canonada sotmesa a les condicions extremes que assenyala la

-

Duració de l'assaig:

1 hora

Norma, només ha de perdre el zero quatre per cent (0,04%) de la seva massa passats cinquanta-cinc

-

Pressió d'assaig:

1,6 Mpa

(55) anys com a màxim, del que es dedueix una vida útil de cinquanta a cinquanta-cinc (50-55) anys.

7. Pous de registre

Per a la comprovació de la resistència a les aigües abrasives es farà servir el mètode de Kerternich, que

L'entroncament amb pous de registre es realitzarà deixant el tub passant. Després es reomplirà al voltant

consisteix en sotmetre a la canonada a una atmosfera altament corrosiva que produeix envelliment

del tub amb formigó en massa tipus H-150 fins cobrir com a mínim el cinquanta per cent (50%) d'aquest

accelerat; el període de vàlua de la canonada deduït ha de ser de seixanta a setanta-cinc (60-75) anys.

mateix; més tard es segellarà dins del pou la part superior del tub amb morter i es tallarà aquesta part
superior amb radial o serra elèctrica de calar.

2.3. MATERIALS PER A REPOSICIÓ DE PAVIMENTS

8. Amidament i abonament

2.3.1. Reg d'imprimació

Els collectors de P.V.C. s'abonaran per metres lineals emprats en obra.
El reg d'imprimació consisteix en l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa no bituminosa, abans
9. Resistència a la corrosió
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- Preparació de la superfície existent.

La dosificació dels materials a utilitzar la fixarà l'Enginyer Encarregat, un cop vistes les proves fetes a

- Aplicació del lligant bituminós.

l'Obra.

- Eventual extensió d'un àrid de cobertura.

Dosificació del lligant

Materials

La dotació del lligant quedarà definida per la quantitat que la capa que s'imprimeixi sigui capaç d'absorbir
en un període de vint-i-quatre hores (24 h).

Lligant bituminós

L'ús de l'àrid quedarà condicionat a la necessitat que passi el trànsit per la capa tot just tractada, o a
que, vint-i-quatre hores (24 h) després d'estès el lligant, s'observi que ha quedat una part sense absorbir.

L'Enginyer Encarregat fixarà el lligant bituminós a utilitzar que, en general, estarà inclòs entre els que a
continuació s'indiquen:

La dosificació serà la mínima compatible amb la total absorció del lligant, o la permanència sota l'acció
del trànsit.

- BQ 30
- MC0, MC1, MC2 vegeu PG-4

Equip necessari per a l'execució de les obres

- EAR0, ECR0, EAL1, ECL1

Equip per a l'aplicació del lligant

Àrid
Anirà muntat sobre pneumàtics i haurà de ser capaç d'aplicar la dotació de lligant especificada i a la
Condicions generals

temperatura prescrita. El dispositiu de reg proporcionarà una uniformitat transversal suficient i haurà de
permetre la recirculació en buit del lligant. Per a punts inaccessibles a l'equip i retocs s'utilitzarà una

L'àrid a utilitzar en regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent de l'aixafament o barreja

caldera regadora portàtil, proveïda d'una llança de mà.

d'ambdós materials; exempt de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes.
Si el lligant emprat fa necessari l'escalfament, l'equip haurà d'estar dotat d'un sistema de calefacció per
En el moment de la seva extensió, l'àrid no haurà de contenir més d'un dos per cent (2%) d'aigua lliure.

a cremador de combustible líquid. En tot cas, la bomba d'impulsió del lligant haurà de ser accionada per

Aquest límit podrà pujar-se al quatre per cent (4%), si s'utilitza emulsió asfàltica.

motor, i estar proveïda d'un indicador de pressió, calibrat en quilograms-força per centímetre quadrat
(kgf/cm2). També haurà d'estar dotat l'equip d'un termòmetre pel lligant, calibrat en graus centígrads

Composició granulomètrica

(C), l'element sensible del qual no podrà estar situat pròxim d'un element calefactor.

La totalitat del material haurà de passar pel tamís 5 UNE.

Equip per a l'extensió de l'àrid

Dosificació dels materials

S'utilitzaran estenedores mecàniques, incorporades a un camió o autopropulsades.

Plec de prescripcions
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Quan es tracti de colgar zones aïllades en les que hi hagi excés de lligant, podrà estendre's l'àrid

uniformitat transversal suficient, i haurà de permetre la recirculació en buit del lligant. Per a punts

manualment.

inaccessibles a l'equip i retocs, s'utilitzarà una caldera regadora portàtil, proveïda d'una llança de mà.

2.3.2. Reg d'adherència

Si el lligant fa necessari l'escalfament, l'equip haurà d'estar dotat d'un sistema de calefacció per a
cremador de combustible líquid. En tot cas, la bomba d'impulsió del lligant haurà de ser accionada per

El reg d'adherència consisteix en l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa bituminosa, abans de

motor i estar proveïda d'un indicador de pressió, calibrat en quilograms-força per centímetre quadrat

l'extensió sobre aquesta d'una altra capa bituminosa.

(kgf/cm2). També haurà d'estar dotat l'equip d'un termòmetre pel lligant, calibrat en graus centígrads,
l'element sensible del qual no podrà estar pròxim d'un element calefactor.

La seva execució inclou les operacions següents:
Les pressions lineals, estàtiques o dinàmiques, i les pressions de contacte dels diversos tipus de
- Preparació de la superfície existent.

compactadors seran les necessàries per aconseguir la compacitat adequada i homogènia de la barreja

- Aplicació del lligant bituminós.

en tot el seu gruix, però sense produir trencaments de l'àrid ni arrossegaments de la mescla.

Materials

2.3.3. Barreja bituminosa en calent

L'Enginyer Encarregat fixarà el betum a utilitzar que, en general, estarà inclòs entre els que a continuació

La barreja bituminosa en calent consisteix en la combinació d'àrids i un lligant bituminós, que cal escalfar

s'indiquen:

prèviament. La mescla s'estendrà i compactarà a temperatura superior a l'ambiental.
- AQ 38, BQ 46
- RC0, RC1, RC2

La seva execució inclou les operacions següents:
vegeu PG-4

- ERC-1,ECR0, EAR1

- Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball.

- EAR0

- Preparació de la superfície destinada a rebre la barreja.
- Fabricació de la barreja d'acord amb la fórmula de treball

Dosificació del lligant

proposada.
- Transport de la barreja al lloc d'utilització.

La dosificació del lligant a utilitzar serà la fixada per l'Enginyer Encarregat, a la vista de les proves en

- Extensió i compactació de la barreja.

obra.
Materials
Equip necessari per a l'execució de les obres
Lligants bituminosos
L'equip per a l'aplicació del lligant estarà muntat sobre pneumàtics, i haurà de ser capaç d'aplicar la
dotació del lligant especificada, a la temperatura prescrita. El dispositiu regador proporcionarà una
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L'Enginyer Encarregat fixarà el lligant bituminós a utilitzar que, en general, estarà inclòs entre els que a

Qualitat

continuació s'indiquen:
El coeficient de desgast mesurat per l'assaig de "Los Angeles", segons la Norma NLT-149/72, serà
- BQ58, BQ62 i BQ66

vegeu PG-4

inferior a trenta (30) en capes de base, i a vint-i-cinc (25) en capes intermèdies o de rodament.

- B 20/30, B 40/50, B 60/70 i B 80/100
Podrà millorar-se el lligant triat mitjançant l'addició d'activants, cautxú, asfalt natural o qualsevol altre
producte sancionat per l'experiència.

Coeficient de polit accelerat

En aquests casos, l'Enginyer Encarregat establirà les especificacions que hauran d'acomplir les

L'Enginyer Encarregat assenyalarà el valor mínim del coeficient de polit accelerat de l'àrid a utilitzar en

esmentades addicions i els productes resultants. La dosificació i l'homogeneïtzació de l'addició es farà

capes de rodament. Aquest valor serà com a mínim de quaranta-cinc centèsimes (0,45) en vies per a

seguint les instruccions de l'Enginyer Encarregat, un cop s'hagin vist els resultats dels assaigs realitzats

trànsit pesat, i de quaranta centèsimes (0,40) en els casos restants. El coeficient de polit accelerat es

prèviament.

determinarà d'acord amb les Normes NLT-174/72 i NLT-175/73.

Àrids

Forma

Àrids grossos

L'índex de lamelles de les diverses fraccions, determinat segons la Norma NLT-354/74, serà inferior als
límits indicats a continuació:

Definició
FRACCIÓ
Es defineix com àrid gros la fracció d'aquest que queda retinguda en el tamís 2,5 UNE.
Condicions Generals
L'àrid gros procedirà del mallat i trituració de pedra de pedrera o de grava natural, en aquest cas el
rebuig del tamís 5 UNE tindrà com a mínim, un setanta-cinc per cent (75%) en pes d'elements matxucats
que presentin dues (2) o més cares de fractura.
L'àrid es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia,

ÍNDEX DE LAMELLES

40 a 25 mm

inferior a 40

25 a 20 mm

inferior a 35

20 a 12,5 mm

inferior a 35

12,5 a 10 mm

inferior a 35

10 a 6,3 mm

inferior a 35

En ferms sotmesos a trànsit pesat, l'índex de lamelles haurà de ser inferior a trenta (30).

argila o altres matèries estranyes.
Adhesivitat

Plec de prescripcions
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Qualitat
Llevat que l'Enginyer Encarregat especifiqui una altra cosa, es considerarà que l'adhesivitat és suficient
quan, en mescles obertes, el percentatge ponderal de l'àrid totalment envoltat després de l'assaig

L'àrid fi procedent de matxuqueig s'obtindrà de material del qual el coeficient de desgast de "Los

d'immersió a l'aigua, segons la Norma NLT-166/75, sigui superior al noranta-cinc per cent (95%), o quan,

Angeles" acompleixi les condicions exigides per a l'àrid gros.

en els altres tipus de mescles, la pèrdua de resistència de les mateixes en l'assaig
d'immersió-compressió, realitzat d'acord amb la Norma NLT-162/75, no sobrepassi el vint-i-cinc per cent
(25%).

Adhesivitat

Si l'adhesivitat no és suficient, no es podrà utilitzar l'àrid, llevat que l'Enginyer Encarregat autoritzi la

Llevat que l'Enginyer Encarregat especifiqui una altra cosa, s'admetrà que l'adhesivitat, mesurada

utilització d'additius adequats, especificant les condicions de la seva utilització.

d'acord amb la Norma NLT-355/74, és suficient quan l'índex d'adhesivitat d'aquest assaig sigui superior
a quatre (4) o quan, en la barreja, la pèrdua de resistència en l'assaig d'immersió-compressió, realitzat

Podrà millorar-se l'adhesivitat de l'àrid triat per mitjà d'activants o qualsevol altre producte sancionat per

d'acord amb la Norma NLT-162/75, no passi del vint-i-cinc per cent (25%).

l'experiència.
Si l'adhesivitat no és suficient, no es podrà utilitzar l'àrid, llevat que l'Enginyer Encarregat autoritzi la
En aquests casos, el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el seu cas l'Enginyer Encarregat,

utilització d'un additiu adequat, definint les condicions de la seva utilització.

establirà les especificacions que hauran d'acomplir aquests additius i els productes resultants.
Podrà millorar-se l'adhesivitat de l'àrid triat per mitjà d'activants o qualsevol altre producte sancionat per
Àrid fi

l'experiència.

Definició

En aquests casos, l'Enginyer Encarregat haurà d'establir les especificacions que acompliran els
esmentats additius i els productes resultants.

Es defineix com àrid fi la fracció d'àrid que passa pel tamís 2,5 UNE i queda retingut en el tamís 0,080
UNE.

Àrid fi

Condicions Generals

Definició

L'àrid serà sorra procedent de matxuqueig o una mescla d'aquesta i sorra natural. En aquest últim cas

Es defineix com àrid fi la fracció d'àrid que passa pel tamís 2,5 UNE i queda retingut en el tamís 0,080

l'Enginyer Encarregat haurà d'assenyalar el percentatge màxim de sorra natural a utilitzar en la barreja.

UNE.

L'àrid es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia,

Condicions Generals

argila o altres matèries estranyes.
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L'àrid serà sorra procedent de matxuqueig o una mescla d'aquesta i sorra natural. En aquest últim cas
l'Enginyer Encarregat haurà d'assenyalar el percentatge màxim de sorra natural a utilitzar en la barreja.

Condicions generals

L'àrid es compondrà d'elements nets, sòlida i resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia,

El filler procedirà del matxuqueig dels àrids o serà d'aportació com a producte comercial o especialment

argila o altres matèries estranyes.

preparat per a aquest fi.
La proporció de filler procedent dels àrids i comercial d'aportació es fixarà en 1:4. En vies amb trànsit

Qualitat

pesat el filler serà totalment d'aportació en capes de rodament i en capes intermèdies, excloent el que
quedi inevitablement adherit als àrids.

L'àrid fi procedent de matxuqueig s'obtindrà de material del qual el coeficient de desgast de "Los
Angeles" acompleixi les condicions exigides per a l'àrid gros.

Granulometria

Adhesivitat

La corba granulomètrica del filler de recuperació o d'aportació estarà compresa dins dels límits següents:

Llevat que l'Enginyer Encarregat especifiqui una altra cosa, s'admetrà que l'adhesivitat, mesurada
d'acord amb la Norma NLT-355/74, és suficient quan l'índex d'adhesivitat d'aquest assaig sigui superior
a quatre (4) o quan, en la barreja la pèrdua de resistència en l'assaig d'immersió-compressió, realitzat
d'acord amb la Norma NLT-162/75, no passa del vint-i-cinc per cent (25%).

TAMÍS UNE

GARBELLAT PONDERAL ACUMULAT (%)

0,63

100

0,16

90-100

0,080

75-100

Si l'adhesivitat no és suficient, no es podrà utilitzar l'àrid, llevat que l'Enginyer Encarregat autoritzi la
utilització d'un additiu adequat, definint les condicions de la seva utilització.

Finesa i Activitat

Podrà millorar-se l'adhesivitat de l'àrid triat per mitjà d'activants o qualsevol altre producte sancionat per

La densitat aparent del filler, determinada per mitjà de l'assaig de sedimentació en toluè segons la Norma

l'experiència.

NLT-176/74, estarà compresa entre cinc dècimes de gram per centímetre cúbic (0,5 g/cm3) i vuit dècimes
de gram per centímetre cúbic (0,8 g/cm3).

En aquests casos, l'Enginyer Encarregat haurà d'establir les especificacions que acompliran els
esmentats additius i els productes resultants.

El coeficient d'emulsibilitat, determinat segons la Norma NLT-180/74, serà inferior a sis dècimes (0,6).

Filler

Plasticitat de la barreja d'àrids en fred

Filler és la fracció mineral que passa pel tamís 0,080 UNE.
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La barreja dels àrids en fred en les proporcions establertes, i abans de l'entrada a l'assecador, tindrà un
equivalent de sorra, determinat segons la Norma NLT-113/72 superior a quaranta (40) per a capes de

Les barreges bituminoses en calent es fabricaran per mitjà d'instalꞏlacions de tipus continu o discontinu,

base, i superior a quaranta-cinc (45) per a capes intermèdies o de rodament.

amb capacitat per manejar simultàniament en fred el nombre d'àrids que exigeixi la fórmula de treball
adoptada. L'Enginyer Encarregat assenyalarà la producció horària mínima en funció de les

Tipus i composició de la barreja

característiques de l'Obra.

El tipus i característiques de la mescla bituminosa en calent seran els definits per l'Enginyer Encarregat.

Les sitges d'àrids en fred hauran d'estar proveïdes de dispositius de sortida que puguin ser ajustats
exactament i mantinguts en qualsevol ajustament. El nombre mínim de sitges serà en funció del nombre

La barreja bituminosa serà, en general, d'un dels tipus definits en la taula 542.1. del PG-4.

de fraccions d'àrid a utilitzar.

La mesura màxima de l'àrid, i per tant el tipus de barreja a utilitzar dependrà del gruix de la capa

La instalꞏlació estarà dotada d'un assecador que permeti l'assecament correcte dels àrids i el seu

compactada, la qual acomplirà l'indicat en la Taula 2.

escalfament a la temperatura adequada per a la fabricació de la barreja.

Per trànsit pesat, s'utilitzaran mescles denses D o semi-denses S en capes de rodament, mescles

La instalꞏlació estarà, tanmateix, dotada d'un sistema de classificació dels àrids en calent, de capacitat

denses D, semi-denses S o grosses G en capes intermèdies, i grosses G en capes de base.

adequada a la producció del barrejador, en un nombre de fraccions no inferior a tres (3), llevat de
l'autorització de l'Enginyer Encarregat, i de les sitges d'emmagatzematge de les mateixes, les parets de

La relació ponderal mínima entre els continguts de filler i betum de la barreja bituminosa, la fixarà

les quals seran resistents, estanques i d'altura suficient per evitar intercontaminacions. Aquestes sitges

l'Enginyer Encarregat.

en calent estaran dotades d'un sobreeixidor, per evitar que l'excés de contingut es vessi en els contorns
o afecti el funcionament del sistema de classificació; d'un dispositiu d'alarma, clarament perceptible per
l'operador, que avisi quan el nivell de la sitja baixi del que proporcioni el cabal calibrat; i d'un dispositiu
per a la presa de mostres de les fraccions emmagatzemades. El sistema de tancament serà ràpid i

TAULA 2

estanc.
GRUIX EN cm DE LA

TIPUS DE BARREGES

CAPA COMPACTADA

A UTILITZAR

Menor o igual que 4

D, S, G, A

12

Entre 4 i 6

D, S, G, A

20

Major que 6

D, S, G, A

25

La instalꞏlació estarà proveïda d'indicadors de la temperatura dels àrids, situats en les sitges d'àrid calent
i a la sortida de l'assecador.
El sistema d'emmagatzematge, calefacció i alimentació del lligant haurà de permetre el seu escalfament
a la temperatura d'utilització i a la recirculació d'aquest. En la calefacció del lligant s'utilitzaran
preferentment serpentins d'oli o vapor, evitant-se en tot cas el contacte del lligant amb elements
metàlꞏlics de la caldera a temperatura molt superior a la d'utilització. Totes les canonades, bombes,

Equip necessari per a l'execució de les obres

tancs, etc., hauran d'estar proveïts de dispositius calefactors o aïllaments per tal d'evitar pèrdues de
temperatura. La descàrrega de retorn del lligant als tancs d'emmagatzematge serà sempre submergida.

Instalꞏlació de fabricació
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especialment en la boca de sortida d'aquest barrejador i a l'entrada del tanc d'emmagatzematge. El

Consistiran en camions de capsa llisa i estanca perfectament neta, i que haurà de tractar-se amb un

sistema de circulació anirà proveït d'una presa pel mostratge i comprovació del calibrat del dispositiu de

producte per evitar que la mescla s'hi adhereixi, la composició i dotació de la qual hauran d'haver estat

dosificació.

aprovades per l'Enginyer Encarregat.

En el cas que s'incorporin additius a la mescla, la instalꞏlació haurà de posseir un sistema de dosificació

La forma de la capsa serà tal que durant l'abocament a l'estenedora, aquesta no la toqui.

exacta dels mateixos.
Els camions hauran d'estar proveïts d'una lona o cobertor adequat per protegir la mescla calenta durant
La instalꞏlació estarà dotada de sistemes independents d'emmagatzematge i alimentació del filler de

el seu transport.

recuperació i d'addició, els quals hauran d'estar protegits contra els efectes de la humitat ambiental.

Escampadores

Les instalꞏlacions de tipus discontinu hauran d'estar proveïdes de dispositius de dosificació per pes, amb

Les escampadores seran autopropulsades, dotades dels dispositius necessaris per estendre la mescla

precisió superior al mig per cent (+ 0,5%). Els dispositius de dosificació del filler i lligant tindran, com a

amb la configuració desitjada i un mínim de precompactació.

mínim, una sensibilitat de mig quilogram (0,5 kg). El lligam haurà d'ésser distribuït uniformement en el
barrejador, i les vàlvules que controlen la seva entrada no hauran de permetre fugues ni degotims.

L'ample de l'estesa mínim i màxim el fixarà l'Enginyer Encarregat.

En les instalꞏlacions de tipus continu, les sitges d'àrids classificats en calent hauran d'estar proveïdes de

La capacitat de la tremuja serà adequada a la mesura de la màquina, així com la potència de tracció.

dispositius de sortida, que puguin ésser ajustats exactament i mantenir-se en qualsevol ajust. Aquests
dispositius hauran de ser calibrats abans d'iniciar la fabricació d'un tipus de mescla, en condicions reals

Es comprovarà, en el seu cas, que els ajusts de l'engreixador, i de la mestra s'atenen a les toleràncies

de funcionament.

mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajusts no han estat afectats pel desgast.

El dosificador del lligam haurà d'estar sincronitzat amb els d'alimentació d'àrids i filler, i haurà de disposar

Si poden acoblar-se peces a l'escampadora per augmentar la seva amplada, aquestes hauran de quedar

de mecanismes pel seu calibrat a la temperatura i/o pressió de treball, així com per a la presa de mostres.

perfectament alineades amb les corresponents de la màquina.

Els barrejadors en les instalꞏlacions de tipus continu hauran de ser d'eixos bessons.

L'Enginyer Encarregat pot exigir que l'escampadora estigui equipada amb dispositius automàtics
d'anivellació.

Podran ser utilitzats uns altres tipus d'instalꞏlacions de diferents concepcions sempre que siguin aprovats
per l'Enginyer Encarregat, després dels assaigs que demostrin la bondat de la mescla amb ells fabricada.

Equip de compactació

Elements de transport

S'utilitzaran compactadors autopropulsats de corrons metàlꞏlics, estàtics o vibrants, tricicles o tàndem,
de pneumàtics o mixtes. L'equip de compactació serà aprovat per l'Enginyer Encarregat, a la vista dels
resultats obtinguts en el tram de prova.
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- Segona extensió i piconat de l'àrid.
Tots els tipus de compactadors estaran dotats de dispositius per a la neteja de les llantes o pneumàtics
durant la compactació i per mantenir-los humits en cas necessari, així com d'inversors de marxa suau.

Materials

Els compactadors de llanta metàlꞏlica no presentaran ni solcs ni irregularitats. Els compactadors vibrants

Lligant bituminós

disposaran de dispositius per eliminar la vibració al invertir la marxa, essent aconsellable que el dispositiu
sigui automàtic. Els de pneumàtics tindran rodes llises en nombre, grandària i disposició tals que

L'Enginyer Encarregat fixarà el lligant bituminós a utilitzar que, en general, estarà inclòs entre els que a

permetin el cavalcar les petjades davanteres i posteriors i, en cas necessari, faldons de lona protectors

continuació s'indiquen:

contra el refredament dels pneumàtics.
- AQ38,AQ46, AQ54
Les pressions lineals, estàtiques o dinàmiques i les pressions de contacte dels diversos tipus de

- B 150/200

compactadors seran les necessàries per aconseguir la compacitat adequada i homogènia de la mescla

- RC2, RC3, RC4, RC5, MC3, MC4, MC5.

en tot el seu gruix, però sense produir trencament de l'àrid ni cargolaments de la mescla a les

- EAR1, EAR2, EAR3, ECR1, ECR2

vegeu PG-4

temperatures de compactació.
Podrà millorar-se el lligant mitjançant l'addició d'activants, cautxú, un altre lligant, o qualsevol altre
2.3.4. Tractaments superficials

producte sancionat per l'experiència. En tals casos, l'Enginyer Encarregat fixarà les especificacions que
hauran d'acomplir les esmentades addicions i els productes resultants.

El tractament superficial simple consisteix en l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una superfície seguit
de l'extensió i piconat d'una capa d'àrid.

Àrids

L'aplicació consecutiva de dos tractaments superficials simples, en general de diferents característiques,

Condicions generals

es denomina doble tractament superficial.
Els àrids a utilitzar en tractaments superficials seran gravetes procedents de l'aixafament i trituració de
L'execució del tractament superficial simple inclou les següents operacions:

pedra de pedrera o grava natural, en que hauran de contenir, com a mínim, un setanta-cinc per cent
(75%), en pes, d'elements aixafats que presentin dues (2) o més cares de fractura.

- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.

L'àrid es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents d'uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia,

- Extensió i piconat de l'àrid.

argila o d'altres matèries estranyes.

En el cas d'execució d'un doble tractament superficial es realitzaran, a més a més, les següents:

Si el lligant que vagi a utilitzar-se és una emulsió asfàltica i els àrids contenen pols, es regaran amb
aigua, a la recollidora o sobre el camió, prèviament a la seva utilització.

- Segona aplicació de lligant bituminós.
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En el moment de la seva estesa, l'àrid no haurà de contenir més d'un dos per cent (2%) d'aigua lliure;

─────────────────────────────────────────────────

aquest límit podrà ser elevat al quatre per cent (4%) si s'utilitza emulsió asfàltica.

SEDÀS I
TAMÍS UNE
─────────────────────────────────────────────────

Composició granulomètrica

40

100

25

90-100 100

20

20-55

90-100 100

L'Enginyer Encarregat fixarà el tipus d'uniformitat i el fus a que haurà d'ajustar-se la corba granulomètrica

12,5

0,15

10-40

de l'àrid entre els que s'indiquen a continuació:

10

---

6,3

0-5

Els àrids a utilitzar en tractaments superficials seran de granulometria uniforme normal o especial.

- Àrids de granulometria uniforme normal: els tipus d'àrids i els fusos que defineixen la seva composició

5

granulomètrica seran els indicats a la Taula 1.

3,2

0,15
---

20-55

90-100 100

0-15

10-40

0-5

2,5
TAULA 1

90-100 100

0-5

---

0,15
---

20-55

90-100

0-15 10-40

0-5

1,5
0,63

TIPUS

90-100 100

--0-5

0-15
--0-5

─────────────────────────────────────────────────

─────────────────────────────────────────────────
A

A

A

A

25/13

20/10

13/7

10/5

A

A

6/3

5/2

Àrids de granulometria uniforme especial

─────────────────────────────────────────────────

Els tipus d'àrids i els fusos que defineixen la seva composició granulomètrica, seran els indicats en el

D, grandària

PG-4.

màxima 25 mm

20 mm

13 mm

10 mm

6 mm

5 mm
Qualitat

D, grandària
mínima 13 mm

10 mm

7 mm

5 mm

3 mm

2 mm

El coeficient de desgast, mesurat per l'assaig de "Los Angeles", segons la Norma NLT-149/72, serà
inferior a trenta (30) en el cas d'àrids de tipus A, i inferior a vint (20) en el cas d'àrids de tipus AE.

N, grandària
mitjana 19 mm

15 mm

10 mm

7,5 mm

4,5 mm

3,5 mm

Forma

─────────────────────────────────────────────────
L'índex de lamelles de les diferents fraccions, determinat segons la Norma NLT-354/74, serà inferior als
GARBELLAT PONDERAL ACUMULAT (%)
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Llevat justificació contrària, per a tractaments simples superficials la dosificació estarà compresa entre
els límits que s'assenyalen a la Taula 2. Anàlogament, per als dobles tractaments superficials la
dosificació estarà compresa entre els límits que s'assenyalen a la Taula 3.
FRACCIÓ

ÍNDEX DE LAMELLES

40 a 25 mm

inferior a 40

25 a 20 mm

inferior a 35

20 a 12,5 mm

inferior a 35

12,5 a 10 mm

inferior a 35

10 a 6,3 mm

inferior a 35

TAULA 2
TRACTAMENTS SUPERFICIALS SIMPLES AMB ÀRIDS
DE GRANULOMETRIA UNIFORME NORMAL
────────────────────────────────────────
ÀRID

Coeficient de polit accelerat

LLIGANT RESIDUAL kg/m2

────────────────────────────────────────
L/m2.

B 150/200

RC 4

RC 3

El coeficient de polit accelerat exigible a l'àrid serà, en el cas de capes de rodament per a trànsit mig o

RC5

MC 4

MC 3

MC 2

pesat i/o sempre que s'utilitzin àrids tipus AE, com a mínim de quaranta centèsimes (0,40). Aquesta

MC 5

AQ 54

AQ 46

AQ 38

determinació es realitzarà segons la Norma NLT-174/72.

EAR 2

EAR 2

EAR 1

ECR 2

ECR 2

Tipus

RC 2

ECR 1

Adhesivitat
A 25/13

17-19

1,7-2,1

1,7-2,1

L'adhesivitat amb els lligants bituminosos serà suficient, només quan ho digui l'Enginyer Encarregat.

A 20/10

12-14

1,3-1,8

1,3-1,8

S'estimarà que l'adhesivitat és suficient quan el percentatge ponderal de l'àrid totalment embolicat,

A 13/7

8-10

després de l'assaig d'immersió en aigua, segons la Norma NLT-166/73, sigui superior al noranta-cinc

A 10/5

6-8

per cent (95%). Si l'adhesivitat no és suficient, no es podrà utilitzar l'àrid, llevat que l'Enginyer Encarregat

A 6/3

5-7

ho autoritzi, estipulant les condicions de la seva utilització, l'addició d'activants o el recobriment previ

A 5/2

dels àrids amb un lligant bituminós de baixa viscositat.

────────────────────────────────────────

Dosificació dels materials
La dosificació dels materials i els tipus de lligants a utilitzar seran els definits per l'Enginyer Encarregat,
que podrà modificar allò establert al Plec, quan les circumstàncies de l'Obra ho aconsellin i es justifiqui

0,9-1,3

0,9-1,3
0,7-1,1

0,7-1,1
0,6-0,9
0,5-0,75

TAULA 3
DOBLES TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB ÀRIDS
DE GRANULOMETRIA UNIFORME NORMAL

degudament a la vista de les proves i assaigs realitzats.
───────────────────────────────────────
ÀRID
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────────────────────────────────────────
TIPUS L/m2

TIPUS

Anirà muntat sobre pneumàtics i haurà de ser capaç d'aplicar la dotació de lligant especificada a la

kg/m2

temperatura prescrita. El dispositiu de reg proporcionarà una uniformitat transversal suficient, permetent

────────────────────────────────────────
1a. Aplicació

2a. Aplicació

A25/13

A13/7

17-19

8-10

B 150/200

la recirculació al buit del lligant.
1,7-2,1

RC5 MC5

L'equip contindrà un velocímetre, calibrat en metres per segon (m/s), directament visible pel conductor,

RC4 MC4

per tal de poder mantenir una velocitat constant, necessària per aconseguir una dotació longitudinal

RC3 MC3

1,0-1,5

uniforme.

AQ54 AQ46
EAR2 ECR2

Per a punts inaccessibles a l'equip, així com retocs que calgui fer a la calçada, s'utilitzarà una caldera

────────────────────────────────────

regadora portàtil, proveïda d'una llança de mà. Si cal escalfar el lligant, l'equip haurà d'estar dotat d'un

B 150/200

sistema de calefacció per a cremador de combustible líquid.

RC5 MC5
1a. Aplicació

A20/10

12-14

RC4 MC4

1,3-1,8

A ambdós casos la bomba d'impulsió del lligant haurà d'accionar-se per motor i estar equipada amb un

AQ54

indicador de pressió calibrat en quilograms-força per centímetre quadrat (kgf/cm2). L'equip contindrà,

EAR2 ECR2

també, un termòmetre pel lligant, calibrat en graus centígrads (C), l'element sensible del qual no podrà

RC3 MC3

estar situat pròxim d'un element calefactor.

RC2 MC2
2a. Aplicació

A10/5

6-8

AQ46 AQ38

0,8-1,3

Equip per a l'estesa de l'àrid

EAR2 EAR1
ECR2 ECR1

S'utilitzaran estenedores mecàniques incorporades a un camió, o autopropulsades.

────────────────────────────────────────
Les anteriors dosificacions hauran de ser considerades en relació a les condicions d'obra. L'elecció de

Equip de piconat

dotacions i del tipus de lligant, que cal emprar en cada cas, s'haurà tingut en compte en aquestes
condicions i després d'haver realitzat a l'obra uns trams de prova, en els que s'haurà estudiat el tipus i

S'utilitzaran preferentment compactadors de pneumàtics, de pes superior a cinc tones (5 T). Si s'utilitzen

dotació de lligant, en funció de la seva viscositat, de l'estat i característiques de la superfície a tractar,

de llanta metàlꞏlica, caldrà garantir que no produeixi la trituració dels àrids. Els compactadors contindran

del clima, del trànsit, de l'àrid emprat i d'altres factors a considerar en cada cas.

dispositius per mantenir els corrons nets durant la compactació.

Equip necessari per a l'execució de les obres

2.3.5. Vorades

Equip per a l'aplicació del lligant

Plec de prescripcions
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Es defineixen com vorades les peces de pedra o elements prefabricats de formigó colꞏlocats sobre una

En les mesures de les seccions transversals s'admetrà una tolerància de deu milꞏlímetres (10 mm), en

solera adequada, que constitueixen una faixa o cinta que delimita la superfície de la calçada, la d'una

més o menys.

voravia o la d'una andana.
La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes, i la seva directriu
Materials

s'ajustarà a la curvatura de l'element constructiu en que vagin a ésser colꞏlocades.

Morter

Les parts que es veuen de les vorades hauran d'estar llaurades amb punxó o escoda, i les operacions
de llaurat es determinaran amb massot mitjà. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors

Si no s'especifica res en contra, el tipus de morter a utilitzar serà el morter de ciment designat com 450

es llauraran amb escarpa. La resta de la vorada es treballarà a cop de martell, refinant-se amb punxó

en l'apartat 2.16. "Morters de ciment" d'aquest Plec.

les cares de junta, fins a obtenir superfícies aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada.

Vorades de pedra

Qualitat

Condicions generals

- Pes específic net: No serà superior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kg/m3).

Les vorades de pedra hauran d'acomplir les següents condicions:

- Resistència a compressió: No serà inferior a mil tres-cents quilograms - força per centímetre quadrat
(1.300 kgf/cm2).

- Ser homogènies, de gra fi i uniforme, de textura compacta.
- Coeficient de desgast: Serà inferior a tretze centèsimes de centímetre (0,13 cm).
- No presentar fissures, pels, porositats interiors, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics.
Donaran so clar al

colpejar amb martell.

- Resistència a la intempèrie: Posades les vorades a vint (20) cicles de congelació, a la fi d'ells no
presentaran

esquerdes, descrostats, ni cap alteració visible.

- Tenir adherència amb els morters.
Aquestes determinacions es faran d'acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7086 i UNE 7070.
Forma i dimensions
La forma i dimensions de les vorades de pedra seran les senyalades en els Plànols.

Vorades prefabricades de formigó

La longitud mínima de les peces serà d'un metre (1 m), tot i que en subministraments grans s'admetrà

Condicions generals

que el deu per cent (10%) de les peces tinguin una longitud compresa entre seixanta centímetres (60
cm) i un metre (1 m). Les seccions extremes hauran de ser normals a l'eix de la peça.

Les vorades prefabricades de formigó s'executaran amb formigons de tipus HA-30 o superior, segons
l'apartat 2.1.5. "Formigons", fabricats amb àrid procedent de mallat de vint milꞏlímetres (20 mm) de
mesura, i ciment Putzolànic P-350.
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Les toleràncies admissibles en les mesures nominals dels costats seran del zero tres per cent, en més
Els Plànols definiran el tipus de formigó a utilitzar, així com les característiques de les cares vistes de la

o en menys (± 0,3%), mesurades sobre una longitud de deu centímetres (10 cm).

vorada.
El gruix d'una rajola pres en diferents punts dels contorns, amb excepció dels rebaixos de la cara o del
Forma i dimensions

dors, no variarà en més del vuit per cent (8%) del gruix màxim i no serà inferior a tres centímetres (3
cm).

La forma i les dimensions de les vorades de formigó seran les senyalades en els Plànols.
El gruix de la capa de petjada, amb excepció dels rebaixos de la cara, serà sensiblement uniforme i no
La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes, i la directriu s'ajustarà

inferior, en cap punt, de quatre milꞏlímetres (4 mm).

a la curvatura de l'element constructiu en que vagin colꞏlocades.
La desviació màxima d'una aresta respecte a la màxima recta serà de l'u per mil (1 ‰); i la separació
La longitud mínima de les peces serà d'un metre (1 m).

d'un vèrtex qualsevol, respecte al pla format per uns altres tres, no serà superior a cinc dècimes de
millímetre (± 0,5 mm), en més o en menys.

S'admetrà una tolerància, en les dimensions de la secció transversal, de deu milꞏlímetres, en més o en
menys (± 10 mm).

Aspecte i estructura

2.3.6. Panots hidràulics

Els panots hauran d'acomplir la condició inherent a la cara vista. Aquesta condició s'acompleix si, en el
moment d'efectuar el control de recepció, trobant-se aquestes en l'estat sec, aquesta cara resulta ben

Condicions generals

llisa i no presenta un percentatge de panots defectuosos superior al cinc per cent (5%) sobre la partida.

Els ciments acompliran els requisits especificats en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a

Les rajoles en sec podran presentar lleugeres eflorescències (salnitrat), així com alguns porus, invisibles

la Recepció de Ciments vigent, i la comprovació de les característiques d'assaig que es fixen en aquest

a distància de mig metre (0,5 m) després de mullats.

Plec.
L'estructura de cada capa serà uniforme en tota la superfície de fractura, sense presentar escatadures
Els àrids estaran nets i desproveïts de fins i de matèria orgànica, d'acord amb les Normes UNE 7082 i

ni porus visibles.

UNE 7135.
Característiques geomètriques

Característiques físiques

Les rajoles estaran perfectament modelades i la seva forma i dimensions seran les senyalades en els

Absorció d'aigua

Plànols corresponents.

Plec de prescripcions
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El coeficient d'absorció d'aigua, màxim admissible, determinat segons la Norma UNE 7008, serà del deu

c. Acer inoxidable AISI-304L

per cent (10%) en pes.

d. Acabat de protecció amb surrejat de corindó o microesfera més una imprimació
incolora de vernís poliuretà base agua

Resistència al gel

3. Estanquitat
a. Goma contra el marc a 4 costats, en 2 sentits, mitjançant perfil especial de goma

En el cas de rajoles per a exteriors, cap de les tres rajoles assajades d'acord amb la Norma UNE 7033,
presentarà a la cara o capa de petjada senyals de trencament o deterioració.

EPDM fixat al taulell
4. Cargol
a. Rosca trapezoïdal DIN103

Resistència al desgast

b. Acer inoxidable AISI-304L
5. Columna d’accionament

Realitzat en assaig segons la Norma UNE 7015, amb un recorregut de dos-cents cinquanta metres (250

a. Acer al carboni S275JR

m), la pèrdua d'alçada permesa serà de tres milꞏlímetres (3 mm).

b. Protecció
i. Grau: ISO 12944 C5-Molt alta

Resistència a la flexió

ii. Surrejat abrasiu al grau Sa2 ½ segons ISO 8501
iii. Imprimació: Epòxid silicat de zinc Sigmazinc 105 de PPG. gruix ≈ 60 micres

Determinada segons la Norma 7034, amb mesura de cinc (5) peces, la tensió aparent de trencament no

iv. Intermèdia: Epòxid poliamida fosfat de zinc Sigmafast 278 de PPG. gruix ≈

serà inferior a cinquanta quilograms per centímetre quadrat (50 kg/cm2).

160 micres
v. Acabat: Poliuretà acrílic alifàtic alt contingut en sòlids Sigmadur 550H de PPG.

EQUIPS HIDRÀULICS I MECÀNICS
2.3.1. Vàlvules de comporta mural

gruix ≈ 50 micres
vi. Gruix total del procediment ≈ 270 micres
vii. Color estàndard: RAL 5019

Condicions generals

6. Cargolaria tipus A2
7. Actuador elèctric tot o res amb final de cursa i limitador de par accionat local i en caseta de

Les vàlvules de comporta mural compliran les següents condicions:
1. Marc i guia
a. Acer inoxidable AISI-304L
b. Acabat de protecció amb surrejat de corindó o microesfera més una imprimació
incolora de vernís poliuretà base agua
2. Taulell
a. Reforçat segons càrrega d’aigua

control d’enclusa
8. Dimensions:
a. Ample canal 1200 mm
b. Alçada taulell 1200 mm
c. Càrrega d’aigua 3000 mm
d. Alçada pis de maniobra 5000 mm
e. Alçada d’accionament 5900 mm

b. Guiat mitjançant patins de polietilè
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2.3.2. Vàlvules de comporta tipus enclusa

e. Protecció estructures d'acer submergides o en contacte intermitent amb l'aigua
i. Grau: ISO 12944 C5-Molt alta

Condicions generals

ii. Surrejat abrasiu al grau Sa2 ½ segons ISO 8501
iii. Imprimació: Epòxid silicat de zinc Sigmazinc 105 de PPG. gruix ≈ 60 micres

Les vàlvules de comporta tipus enclusa compliran les següents condicions:

iv. Intermèdia: Epòxid poliamida fosfat de zinc Sigmafast 278 de PPG. gruix ≈
160 micres

1. Característiques principals

v. Acabat: Poliuretà acrílic alifàtic alt contingut en sòlids Sigmadur 550H de PPG.

a. Tipus CE

gruix ≈ 50 micres

b. Disseny segons DIN 19704

vi. Gruix total del procediment ≈ 270 micres

c. Dimensions:

vii. Color estàndard: RAL 5019

i. Ample canal 12500 mm
ii. Alçada canal 4300 mm

f.

Parts sense contacte amb l'aigua

iii. Alçada taulell 4300 mm

i. Grau: ISO 12944 C4- Alta

iv. Càrrega d’aigua 4300 mm

ii. Surrejat abrasiu al grau Sa2 ½ segons ISO 8501

v. Alçada d’accionament 5000 mm

iii. Imprimació: Epòxid silicat de zinc Sigmazinc 105 de PPG. gruix ≈ 75 micres
iv. Acabat: Poliuretà acrílic alifàtic alt contingut en sòlids Sigmadur 550H de PPG.

d. Estanquitat

gruix ≈ 75 micres

i. Goma contra el marc a 3 costats, en 2 sentits, mitjançant perfil especial de

v. Gruix total del procediment ≈ 150 micres

goma EPDM fixat al taulell

vi. Color estàndard: RAL 5019

ii. Fuga màxima segons DIN 19569-4
e. Velocitat normal de treball 0,5 (+/- 10%) m/min
f.

Operació de apertura i tancament mitjançant cilindres hidràulics

4. Taulells
a. Degut a les grans dimensions, cada tauler es subministrarà en dues parts i es
realitzarà la unió en obra

2. Parts fixes laterals
a. Encastades als laterals de l'obra civil com a suport de l'eix d'acció de cada tauler

b. Els dos taulers són una estructura Mecano-soldada formada per una xapa de
superfície plana, reforçada per perfils per a suportar el màxim empenta de l'aigua.

b. Degudament reforçats per transmetre les càrregues màximes al formigó
c. Amb platines d'acer inoxidable a la zona de tancament de la junta de estanqueïtat

c. Els reforços horitzontals compten amb orificis pel drenatge evitant acumulacions
d'aigua i fang.

d’acer inoxidable AISI-304L
3. Parts fixes inferiors

d. L'estanquitat de la comporta s'aconsegueix en el tauler mitjançant juntes
d'estanqueïtat subjectes al tauler per cargols i platines de fixació, sobre les platines

a. Encastades a la solera de l'obra civil, consta d'un perfil d'acer inoxidable AISI-304L

de tancament de les parts fixes.

pel tancament de la junta inferior
b. Material parts embegudes acer al carboni S275JR

e. Material xapa principal i perfils de reforç: acer al carboni S275JR

c. Material superfícies de tancament acer inoxidable AISI-304L

f.

d. Sense protecció d’estructures d'acer embegudes en formigó

Plec de prescripcions
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ii. Grau: ISO 12944 Im3

b. Dimensions de la comporta: 500 x 500 mm

iii. Surrejat abrasiu al grau Sa2 ½ segons ISO 8501

c. Material marc, tauler i cargol: acer inoxidable AISI-304L

iv. Imprimació: Epòxid universal anticorrosiu Sigmaprime 200 de PPG. gruix ≈

d. Accionament: Manual amb volant

100 micres
v. Acabat: Epoxid curat amb poliamida offshore Sigmashield 880 de PPG. gruix ≈
300 micres
vi. Gruix total del procediment ≈ 400 micres
vii. Color estàndard: Negre
g. Material platines de fixació de les estanquitats: acer inoxidable AISI-304L
h. Perfils d'estanquitat: EPDM
5. Passarelꞏla d’accés
a. La comporta, a la part superior, disposa d'una passarelꞏla per poder transitar d'un

e. Estanqueïtat: Perfil d’EPDM
7. Cilindres oleohidràulics accionament
a. L'accionament de la comporta serà mitjançant 2 cilindres oleohidràulics de doble
efecte.
b. Incorporen transductor de posició 4-20 mA.
c. Cilindres previstos per a maniobra d'obertura i tancament amb equilibri de pressions
i. Camisa del cilindre: Acer a el carboni ST-52
ii. Tija del cilindre: Acer 420 Cromat
iii. Protecció cilindres:

costat a l'altre i poder accionar les vàlvules de compensació de pressions, i realitzar el

1. Grau: ISO 12944 C4- Alta

manteniment preventiu i correctiu.

2. Surrejat abrasiu al grau Sa2 ½ segons ISO 8501

b. Longitud de la passarelꞏla: la mateixa que la comporta

3. Imprimació: Epòxid silicat de zinc Sigmazinc 105 de PPG. gruix ≈ 75

c. Amplada útil passarelꞏla: 800mm

micres

d. Material de la passarelꞏla: Acer al carboni S275JR

4. Acabat: Poliuretà acrílic alifàtic alt contingut en sòlids Sigmadur 550H

e. Material de les baranes: acer inoxidable AISI-304L
f.

de PPG. gruix ≈ 75 micres

Protecció de la passarelꞏla:

5. Gruix total del procediment ≈ 150 micres

i. Grau: ISO 12944 C4- Alta
ii. Surrejat abrasiu al grau Sa2 ½ segons ISO 8501
iii. Imprimació: Epòxid silicat de zinc Sigmazinc 105 de PPG. gruix ≈ 75 micres
iv. Acabat: Poliuretà acrílic alifàtic alt contingut en sòlids Sigmadur 550H de PPG.
gruix ≈ 75 micres
v. Gruix total del procediment ≈ 150 micres
vi. Color estàndard: RAL 5019
g. Protecció de les baranes: Acabat de protecció amb surrejat de corindó o microesfera
més una imprimació incolora de vernís poliuretà base agua
6. Vàlvula de compensació de pressions
a. La comporta incorporarà en cadascuna de les seves 2 fulles, una vàlvula per a la
compensació de pressió hidrostàtica entre els dos trams de canal que aïlla i facilitar
l’apertura de les comportes.

Página 46 de 92

6. Color estàndard: RAL 5019
8. Grup oleohidràulic
a. Grup oleohidràulic previst per a maniobra d'obertura i tancament amb equilibri de
pressió hidrostàtica.
b. Estarà format pels següents elements principals:
i. Dipòsit d'oli en acer al carboni pintat amb pintura resistent a l'oli calent, amb
safata de recollida de fuites, clau de buidatge i tap d'ompliment
ii. 2 motobombes (1 de funcionament i una altra de reserva) + sense acumulador
per a maniobra d'emergència
iii. Resistència d'escalfament, accionada mitjançant termòstat + vàlvula
termostàtica
iv. Filtres d'oli a la línia de principal de pressió ia la de retorn, de neteja manual.
c. Instrumentació mínima:
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i. 2 indicadors de nivell exterior per visualitzar nivell d'oli en el dipòsit.
ii. Indicador de nivell amb contactes per nivell mínim i nivell màxim de l'oli de
comandament.
iii. Manòmetres de glicerina tipus "molla tubular" amb connexió roscada i moll
tubular en llautó, i esfera en inox
iv. Pressòstats de contactes commutats
v. Termòstat per a accionament de la resistència d'escalfament de l'oli
vi. Termòmetre per vigilar la temperatura d'oli

vi. Per a tubs d'oli DIN 40 es muntaran brides, els ràcords de connexió de les
canonades seran de tres peces, amb espiga de soldar i tancament cònic amb
junta tòrica, mai de tres peces amb anell tallant.
9. Quadre elèctric
a. Quadre elèctric de potència i control per al grup oleohidràulic i l'actuador de la
comporta annexa a la resclosa.
b. Funcionament mitjançant manera local / manual, a través de polsadors al frontal de
l'quadre.

d. El circuit oleohidràulic disposarà de preses tipus minimex

c. Incorpora pilots lluminosos per senyalitzar funcionament, error i final de recorregut.

e. Per al disseny de el grup oli-hidràulic es consideraran les següents premisses:

d. Senyals en borns lliures de potencial per a confirmació de marxa, fallada i finals de

i. Temperatura òptima de funcionament de l'oli en el tanc, entre 40-50ºC.
ii. Temperatura límit de funcionament de l'oli en el tanc, 60ºC.
iii. Utilització d'oli hidràulic mineral de classificació HLP segons DIN 51524,

recorregut.
e. Incorpora com a mínim proteccions de línia, per als motors i per l'actuador de la
comporta

biodegradable
f.

Conduccions oleohidràulics
i. Es faran servir tubs d'acer estirat en fred sense soldadura (DIN 2391 / C), en
què el gruix vindrà determinat segons el apropiat per norma DIN o ASTM per a
la pressió de treball a utilitzar. En el càlcul dels diàmetres dels tubs, s'ha de

2.3.3. Vàlvules de comporta abatible
Condicions generals
1. Característiques principals

tenir en compte els cabals d'oli, procurant no superar les velocitats límit d'1 m /

a. Tipus CBI

s en la canonada d'aspiració, 2,50 m / s en les canonades de retorn i entre 3-6

b. Disseny segons DIN 19704

m / s en la canonada de pressió.

c. Dimensions:

ii. El tub d'aspiració de les bombes serà el més curt i directe possible, evitant
corbes i estrangulacions.
iii. Els tubs es muntaran amb suports com a màxim colꞏlocats cada 1,50 metres.
iv. En el cas que es necessiti muntar algun tub flexible es projectarà per suportar
fins a 2 vegades la pressió màxima de treball a l'objecte d'evitar les puntes
màximes de pressió. Es colꞏlocaran evitant que vagin doblats o amb radis de
curvatura massa petits.
v. Els punts d'unió amb ràcords s'ubicaran en punts accessibles.

i. Ample forat 8500 mm
ii. Alçada taulell 2200 mm
iii. Càrrega d’aigua 2200 mm
d. Estanquitat
i. Goma contra el marc a 3 costats, en 1 sentits, mitjançant perfil especial de
goma EPDM fixat al taulell
ii. Fuga màxima segons DIN 19569-4
e. Operació de apertura i tancament mitjançant cilindres hidràulics
2. Parts fixes laterals i inferiors
a. Encastades als laterals de l'obra civil com a suport de l'eix d'acció del tauler

Plec de prescripcions
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b. Degudament reforçats per transmetre les càrregues màximes al formigó

i. Protecció estructures d'acer submergides o en contacte intermitent amb l'aigua

c. Amb platines d'acer inoxidable a la zona de tancament de la junta de estanqueïtat

ii. Grau: ISO 12944 Im3

d’acer inoxidable AISI-304L

iii. Surrejat abrasiu al grau Sa2 ½ segons ISO 8501

d. Material parts embegudes acer al carboni S275JR

iv. Imprimació: Epòxid universal anticorrosiu Sigmaprime 200 de PPG. gruix ≈

e. Material superfícies de tancament acer inoxidable AISI-304L
f.

100 micres

Sense protecció d’estructures d'acer embegudes en formigó

v. Acabat: Epoxid curat amb poliamida offshore Sigmashield 880 de PPG. gruix ≈

g. Protecció estructures d'acer submergides o en contacte intermitent amb l'aigua

300 micres

i. Grau: ISO 12944 C5-Molt alta

vi. Gruix total del procediment ≈ 400 micres

ii. Surrejat abrasiu al grau Sa2 ½ segons ISO 8501

vii. Color estàndard: Negre

iii. Imprimació: Epòxid silicat de zinc Sigmazinc 105 de PPG. gruix ≈ 60 micres

e. Material platines de fixació de les estanquitats: acer inoxidable AISI-304L

iv. Intermèdia: Epòxid poliamida fosfat de zinc Sigmafast 278 de PPG. gruix ≈

f.

160 micres
v. Acabat: Poliuretà acrílic alifàtic alt contingut en sòlids Sigmadur 550H de PPG.
gruix ≈ 50 micres
vi. Gruix total del procediment ≈ 270 micres
vii. Color estàndard: RAL 5019
h. Parts sense contacte amb l'aigua

Perfils d'estanquitat: EPDM

g. Cargols: A4
4. Cilindres oleohidràulics accionament
a. L'accionament de la comporta serà mitjançant 2 cilindres oleohidràulics de doble
efecte.
b. Incorporen transductor de posició 4-20 mA.
c. Cilindres previstos per a maniobra d'obertura i tancament amb equilibri de pressions

i. Grau: ISO 12944 C4- Alta

i. Camisa del cilindre: Acer a el carboni ST-52

ii. Surrejat abrasiu al grau Sa2 ½ segons ISO 8501

ii. Tija del cilindre: Acer 420 Cromat

iii. Imprimació: Epòxid silicat de zinc Sigmazinc 105 de PPG. gruix ≈ 75 micres

iii. Protecció cilindres:

iv. Acabat: Poliuretà acrílic alifàtic alt contingut en sòlids Sigmadur 550H de PPG.

1. Grau: ISO 12944 C4- Alta

gruix ≈ 75 micres

2. Surrejat abrasiu al grau Sa2 ½ segons ISO 8501

v. Gruix total del procediment ≈ 150 micres

3. Imprimació: Epòxid silicat de zinc Sigmazinc 105 de PPG. gruix ≈ 75

vi. Color estàndard: RAL 5019

micres

3. Taulell

4. Acabat: Poliuretà acrílic alifàtic alt contingut en sòlids Sigmadur 550H

a. Els dos taulers són una estructura Mecano-soldada formada per una xapa de

de PPG. gruix ≈ 75 micres

superfície plana, reforçada per perfils per a suportar el màxim empenta de l'aigua.

5. Gruix total del procediment ≈ 150 micres

b. L'estanquitat de la comporta s'aconsegueix en el tauler mitjançant juntes
d'estanqueïtat subjectes al tauler per cargols i platines de fixació, sobre les platines
de tancament de les parts fixes.
c. Material xapa principal i perfils de reforç: acer al carboni S275JR
d. Protecció xapa i reforços:
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6. Color estàndard: RAL 5019
5. Grup oleohidràulic
a. Grup oleohidràulic previst per a maniobra d'obertura i tancament amb equilibri de
pressió hidrostàtica.
b. Estarà format pels següents elements principals:
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i. Dipòsit d'oli en acer al carboni pintat amb pintura resistent a l'oli calent, amb

iii. Els tubs es muntaran amb suports com a màxim colꞏlocats cada 1,50 metres.

safata de recollida de fuites, clau de buidatge i tap d'ompliment

iv. En el cas que es necessiti muntar algun tub flexible es projectarà per suportar

ii. 2 motobombes (1 de funcionament i una altra de reserva) + sense acumulador

fins a 2 vegades la pressió màxima de treball a l'objecte d'evitar les puntes

per a maniobra d'emergència

màximes de pressió. Es colꞏlocaran evitant que vagin doblats o amb radis de

iii. Resistència d'escalfament, accionada mitjançant termòstat + vàlvula

curvatura massa petits.

termostàtica

v. Els punts d'unió amb ràcords s'ubicaran en punts accessibles.

iv. Filtres d'oli a la línia de principal de pressió ia la de retorn, de neteja manual.

vi. Per a tubs d'oli DIN 40 es muntaran brides, els ràcords de connexió de les

c. Instrumentació mínima:

canonades seran de tres peces, amb espiga de soldar i tancament cònic amb

i. 2 indicadors de nivell exterior per visualitzar nivell d'oli en el dipòsit.
ii. Indicador de nivell amb contactes per nivell mínim i nivell màxim de l'oli de

junta tòrica, mai de tres peces amb anell tallant.
6. Quadre elèctric

comandament.

a. Quadre elèctric de potència i control per als dos grups oleohidràulics.

iii. Manòmetres de glicerina tipus "molla tubular" amb connexió roscada i moll

b. Funcionament mitjançant manera local / manual, a través de polsadors al frontal de

tubular en llautó, i esfera en inox

l'quadre.

iv. Pressòstats de contactes commutats

c. Incorpora pilots lluminosos per senyalitzar funcionament, error i final de recorregut.

v. Termòstat per a accionament de la resistència d'escalfament de l'oli

d. Senyals en borns lliures de potencial per a confirmació de marxa, fallada i finals de

vi. Termòmetre per vigilar la temperatura d'oli

recorregut.

d. El circuit oleohidràulic disposarà de preses tipus minimex

e. Incorpora com a mínim proteccions de línia, per als motors i per l'actuador de la
comporta.

e. Per al disseny de el grup oli-hidràulic es consideraran les següents premisses:
i. Temperatura òptima de funcionament de l'oli en el tanc, entre 40-50ºC.
ii. Temperatura límit de funcionament de l'oli en el tanc, 60ºC.
iii. Utilització d'oli hidràulic mineral de classificació HLP segons DIN 51524,
biodegradable
f.

Conduccions oleohidràulics

2.3.4. Mecanisme deflector
Condicions generals
El mecanisme deflector complirà les següents condicions:

i. Es faran servir tubs d'acer estirat en fred sense soldadura (DIN 2391 / C), en
què el gruix vindrà determinat segons el apropiat per norma DIN o ASTM per a

-

Tipus:

De xapa deflectora

la pressió de treball a utilitzar. En el càlcul dels diàmetres dels tubs, s'ha de

-

Tracció:

A l'extrem

tenir en compte els cabals d'oli, procurant no superar les velocitats límit d'1 m /

-

Altura màx.aigua:

4,40 m

s en la canonada d'aspiració, 2,50 m / s en les canonades de retorn i entre 3-6
m / s en la canonada de pressió.
ii. El tub d'aspiració de les bombes serà el més curt i directe possible, evitant
corbes i estrangulacions.

Plec de prescripcions

Pont radial:
-

Longitud :

18,00 m

-

Amplada:

0,80 m
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-

Altura total:

4,40 m

-

Altura celosia i xapa deflectora:

1,60 m

Estructura suport:

EQUIPS ILUMINACIÓ
2.4.1. Bàcul d’ilꞏluminació
Definició i condicions

-

Nº suports:

2

-

Rodes per suport:

2

2.3.5. Polispast elèctric

Suports metàlꞏlics per a llums exteriors, colꞏlocats ancorats al paviment i els seus components acoblats
a aquests.
S'han considerat els elements següents:

Condicions generals

-

2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, colꞏlocat sobre dau de formigó.

El polispast elèctric complirà amb les següents condicions:
-

Capacitat de càrrega: 5000 kg

-

Longitud de desplaçament del ganxo: 7,3 m

-

Alçada lliure pòrtic: 3,82m

-

Amplada lliure pòrtic: 7,40m

Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Suports verticals, ancorats al paviment:
-

Formigonat del dau de base, amb les perns d'ancoratge

Materials

-

L'hissat, fixació i anivellament

Polispast

-

Connexionat a la xarxa

Carcassa d'acer

Condicions generals:

Protecció dels components interns i externs contra la corrosió.

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Cadena de càrrega d'aliatge d'acer zincada amb terminació cromada.

Suports verticals:

Pòrtic

S'ha d'instalꞏlar en posició vertical.

Pòrtics format per perfils metàlꞏlics

Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.

.

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 72-402.
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Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.

L'Enginyer Encarregat podrà executar per sí mateix o delegant en altre, tants replanteigs parcials com
cregui convenient perquè les Obres es realitzin d'acord al Projecte i a les modificacions d'aquest

Toleràncies d'execució:

aprovades.

-

Verticalitat: ± 10 mm/3 m

Les operacions de replanteig es faran en presència de l'Enginyer Encarregat i el Contractista o persona

-

Posició: ± 50 mm

en qui delegui. S'aixecarà Acta d'aquest fet.

NETEJA I DESBROSSADA DEL TERRENY

Normativa de compliment obligatori
-

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico

Definició

de Baja Tensión. REBT 2002.
-

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y

La neteja i desbrossada consisteix en netejar les zones que corresponen d'arbres, fusta caiguda, restes

dimensiones.

de troncs o arrels, plantes, brossa, o qualsevol altre material inservible o perjudicial, i inclou l'extracció

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las

de soques, arrels, etc., com també el condicionament i transport de tot el material esmentat. També

columnas y báculos de alumbrado de acero.

inclou la retirada i emmagatzematge d'aquelles estructures que obstaculitzin, molestin o obstrueixin de
qualsevol manera les operacions de construcció.
Execució de les obres

3. CAPÍTOL 3 - EXECUCIÓ DE LES OBRES
CONDICIONS GENERALS

Les operacions d'esclariment i desbrossada s'ajustaran a l'àrea d'ocupació del collector i, fora d'aquesta,
només en els llocs on ordeni l'Enginyer Encarregat.

Les unitats d'obra no incloses explícitament en aquest Plec per dificultat de determinació, improbable

Aquesta operació s'haurà d'efectuar abans de començar els treballs d'excavació o terraplenada de

utilització o per canvis en l'execució de les Obres, es realitzaran d'acord amb el costum, regles de bona

qualsevol classe.

construcció i les indicacions de l'Enginyer Encarregat.
Els arbres que l'Enginyer Encarregat designi i marqui, es conservaran intactes. Per disminuir els danys
S'utilitzaran com a Plecs Complementaris els que hom pot trobar en els Capítols 1.3 i 5.1 d'aquest Plec.

REPLANTEIG

als arbres marcats, els que han d'anar a terra ho faran caient cap al centre de la zona objecte de la
neteja. Quan calgui evitar danys a altres arbres, al trànsit o a estructures properes, els arbres s'aniran
trossejant per la brancada i tronc progressivament.

El replanteig o comprovació general del Projecte es farà deixant sobre el terreny senyals de permanència

En els rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre seran

garantida. Durant la construcció es fixarà, en relació amb ells la situació en planta i alçat de qualsevol

eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm) per sota de la solera.

element o part de les Obres. El Contractista està obligat a la recepció dels senyals establerts.

Plec de prescripcions
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Del terreny natural sobre el qual ha d'assentar-se l'Obra, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un

Abans de començar qualsevol excavació per a l'emplaçament de les Obres, es realitzarà l'esclariment i

diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), de tal forma que no en quedi cap a menys de quinze

desbrossada de la zona.

centímetres (15 cm) de profunditat sota la superfície natural de la rasa.
El Contractista notificarà a l'Enginyer Encarregat amb suficient anticipació el començament de qualsevol
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials seran podats i netejats; després es tallaran a trossos

excavació, a fi que aquest pugui prendre les mesures necessàries sobre el terreny inalterat. El terreny

adequats i finalment s'emmagatzemaran acuradament al llarg de la traça, separats dels pilots que hagin

natural adjacent al d'emplaçament, no podrà ser modificat ni remogut sense permís previ de l'Enginyer

de ser cremats o llençats. La longitud dels trossos de fusta no serà inferior a tres metres (3 m) si ho

Encarregat. Les rases o pous s'excavaran amb les dimensions i fins a les profunditats indicades en els

permet el tronc.

Plànols.

Tots els sub-productes forestals, llevat de la llenya de valor comercial, seran cremats. La crema del

Els còdols, soques o qualsevol altre material inadequat que es trobi en l'excavació seran eliminats.

material es farà d'acord amb les disposicions legals vigents en la matèria.
Rases
Les piles que hagin de ser cremades es colꞏlocaran al centre o molt a prop de la zona objecte de neteja,
o en espais oberts, procurant no originar danys a altres arbres o vegetació propers.

Rases en general

L'Enginyer Encarregat podrà aturar els treballs de cremada per mal temps o per qualsevol raó que

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per aconseguir l'emplaçament de la canonada de

comporti perill.

sanejament en els trams en que la seva cota ha de ser inferior a la del terreny. S'inclouen també sota
aquesta denominació les caixes de drenatge i les cunetes, la secció transversal de les quals no quedi

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

unida a la d'altres excavacions i tingui una amplada en la seva part inferior de menys de tres metres (3
m).

Definició
Aquests treballs consisteixen en les operacions necessàries per excavar, extreure, evacuar i anivellar
els materials en les rases i pous de totes les obres de fàbrica i collectors definits en els documents
contractuals, així com en el replè dels espais previstos d'acord amb els Plànols, Plec de Condicions i
ordres de l'Enginyer Encarregat. En aquests treballs estan inclosos els esgotaments, desguassos
provisionals, les estrebades i els apuntalaments, tot això amb els materials auxiliars que corresponguin
i la seva extracció per poder fer el replè corresponent.
Excavació
Pous

Comprèn l'excavació del sòl, l'extracció dels productes i el seu dipòsit en les zones assenyalades per a
aquest fi, o la seva càrrega i transport a un altre lloc d'utilització o d'abocament, si són sobrers.
Les dimensions, talussos, rasants i alineacions s'ajustaran exactament a les determinades en les dades
de Projecte o de replanteig. Aquests documents o, en el seu cas, la Direcció de les Obres, determinaran
també els trams en que s'ha d'utilitzar apuntalament, per a no obstaculitzar el muntatge de la canonada.
No obstant, el Contractista tindrà l'obligació de preveure les estrebades on les cregui necessàries, essent
de la seva total responsabilitat qualsevol tipus d'accident derivat d'aquest motiu.
Es podrà utilitzar qualsevol tipus d'equip mecànic per a l'obertura de les rases, així com per a l'elevació,
càrrega i transport dels productes, amb aprovació prèvia per la Direcció de les Obres.
Rases a l'interior dels nuclis urbans
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L'execució de les rases per a l'emplaçament de les canonades a l'interior de les poblacions, s'ajustarà a
les següents normes:

j)

En les rases obertes en zones de servituds i encreuament de carreteres o vies urbanes, el
Contractista estarà obligat a seguir les prescripcions dictades per la "Jefatura Provincial de
Carreteras".

a)

Es replantejarà l'amplada de les rases, donat que ha de servir de base a l'abonament de l'arrencada
i reposició del paviment existent. Els productes aprofitables d'aquests s'amuntegaran a les

Drenatges

proximitats de les rases.
Quan aparegui aigua procedent de la superfície o del subsòl en l'excavació, s'utilitzaran els mitjans o
b)

L'Enginyer Encarregat determinarà les estrebades que hauran d'establir-se a les rases, així com els

instalꞏlacions auxiliars necessaris per poder evacuar-la o impedir la seva entrada a les rases.

estintolaments dels edificis contigus. Quan siguin necessaris, es prepararan immediatament quan

c)

s'ordeni.

Utilització del material de l'excavació

Els productes de les excavacions es dipositaran a un sol costat de les rases, deixant una separació

El material excavat serà utilitzat en replens, sempre i quan acompleixi les condicions imposades per a

d'un metre (1 m) com a mínim. Aquests dipòsits no formaran cordó continu, sinó que deixaran pas

aquest fi.

pel trànsit general i per a l'entrada als habitacles afectats per les Obres, que s'establiran per mitjà
de passarelꞏles rígides sobre les rases.

perillar l'estructura de les fàbriques, total o parcialment acabades.

d)

Es prendran les precaucions necessàries per evitar que les pluges inundin les rases obertes.

e)

S'han de respectar tots els serveis i servituds que es descobreixin en obrir les rases, preparant els
apuntalaments necessaris. Quan s'hagin d'executar obres per aquests

L'excés de material excavat es colꞏlocarà de forma que no obstrueixi la bona marxa de les Obres ni faci

conceptes,

ENDERROCS
ho

ordenarà l'Enginyer Encarregat.

L'enderroc de les construccions que sigui necessari fer desaparèixer per dur a terme l'execució de l'Obra
i que inclou també la retirada dels materials d'enderroc, es farà amb els mitjans auxiliars adequats
autoritzats per l'Enginyer Encarregat.

f)

Durant el temps que quedin obertes les rases el Contractista establirà senyalitzacions de perill,
especialment a la nit.

Serà d'aplicació el "Plec de Condicions de l'Edificació" del Centre Experimental d'Arquitectura, essent el
Facultatiu titulat de l'adjudicatari el responsable dels possibles danys o perjudicis ocasionats a l'Obra.

g)

No s'aixecaran els apuntalaments establerts sense l'ordre expressa de l'Enginyer Encarregat. El
mateix es farà en relació amb les estrebades.

Els materials d'enderroc utilitzables (els indicats per l'Enginyer Encarregat) quedaran a disposició de la
Propietat.

h) L'Enginyer Encarregat podrà prohibir la utilització de la totalitat o part dels materials procedents de la

i)

demolició del paviment, sempre que, segons el seu criteri, hagin perdut les seves condicions primitives, com

Es prendran les precaucions precises per assolir una execució segura i per evitar danys d'acord amb el

a conseqüència d'aquella.

que disposi l'Enginyer Encarregat que designarà i marcarà els elements a conservar.

A més de tot el que s'estableix anteriorment, queden subsistents les condicions definides respecte
a les rases per emplaçament de canonades a l'article anterior.

Plec de prescripcions
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Els treballs es faran de manera que ocasionin les molèsties mínimes als residents i per això els productes

Es realitzarà a continuació de la llera de sorra sense solució de continuïtat espacial i temporal, executant

d'enderroc es retiraran a l'abocador tot just s'hagin produït. Els que es vagin a utilitzar a l'Obra es

en capes de trenta centímetres (30 cm) i fins assolir les dimensions que es poden observar als Plànols.

netejaran i transportaran als llocs indicats per l'Enginyer Encarregat.

S'exigirà una densitat igual o superior al noranta-cinc per cent (95%) del Pròctor Modificat, llevat d'allò
indicat per als estats del tub.

REPLENS LOCALITZATS
El material utilitzat no contindrà elements superiors als dos centímetres i mig (2,5 cm) de diàmetre.
Entenem per replens localitzats la formació de la llera de sorra de suport dels tubs, segons la descripció
del Plànols, compactats per garantir un comportament estructural correcte del tub enterrat.
S'utilitzarà sorra natural innòcua lliure de pedres més grans de tres centímetres (3 cm) i de terrossos
d'argila amb un grau d'humitat adient per a la compactació.
El replè es farà per garantir una resposta estructural del tub amb suport del tipus B segons la normativa
ASTM i de manera que no es malmeti el tub. Es demana l'absència d'aigua durant l'execució i, per tant,
el drenatge previ de la rasa si n'hi hagués.
Les capes seran horitzontals i suficientment primes com per assegurar la compactació exigida amb els
mitjans auxiliars disponibles. S'evitarà en tot moment la contaminació del replè per materials estranys o

Replè
S'executarà fins assolir la cota descrita als Plànols. S'utilitzarà material de la pròpia excavació, si
l'Enginyer Encarregat dóna la seva aprovació, o d'aportació en cas contrari, en capes de vint-i-cinc
centímetres (25 cm) fins assolir la densitat que es requereix en cada cas, que com a mínim serà del
noranta per cent (95%) del Pròctor Modificat.
Es podrà retardar un màxim de cinc (5) dies des de l'acabament del replè seleccionat del punt anterior,
sempre que ho autoritzi l'Enginyer Encarregat.

DRENATGE DE RASES

per circulació d'aigua, per a la qual cosa s'haurà de recobrir, en el temps mínim i una vegada executat,
amb una capa de material seleccionat procedent de la pròpia excavació, si l'Enginyer Encarregat ho

Inclou totes les operacions necessàries perquè les aigües aparegudes durant l'execució de l'Obra i no

autoritza.

evacuables per gravetat, ho siguin de la manera i condicions adients fins a desguassar en una llera
natural amb capacitat suficient pel cabal aportat.

Després del refinament i anivellació de la base de la rasa es prepara la llera just abans de la collocació
del tub de formigó amb un gruix de vint centímetres (10 cm), havent-se de modelar perquè el tub a
colꞏlocar encaixi perfectament. La llera es compactarà fins a un noranta-cinc per cent (95%) de la
densitat de l'assaig del Pròctor Modificat.
Collocat el tub i anivellat i, després de comprovada la junta, es reompliran els costats del tub.

El Contractista proposarà a l'Enginyer Encarregat la solució que consideri adient. Per a rases estrebades
més de tres metres (3 m) de profunditat i alt nivell freàtic s'aconsella la utilització de "Well-Points" per
evitar el sifonament.

ESTREBADES

S'acceptarà en aquesta zona una densitat del noranta-cinc per cent (95%) de la de l'assaig del Pròctor
Modificat. A continuació hom taparà el tub fins l’alçada representada als plànols, segons les condicions

Són per definició les obres provisionals de sosteniment de rases o pous que permeten continuar l'obra

definides en el replè amb material seleccionat.

realitzada mitjançant plafons d'acer combinables.

Replè de material seleccionat

L'estrebada es farà quan les parets no es puguin deixar amb el talús natural dels sòls travessats.
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Únicament es contempla la utilització d'estrebades amb sistema combinable de plafons d'acer arriostrats

El muntatge dels tubs es farà també a mesura que es vagin descarregant; per això el Contractista

de dos metres i quaranta centímetres (2,40 m) i un metre i trenta centímetres (1,30 m) d'alt per tres i mig

presentarà a l'Enginyer Encarregat un pla de muntatge convenientment adaptat al transport i moviment

o quatre metres (3,5 ó 4,0 m) de llarg. Precedirà a l'excavació en una longitud suficient perquè no es

dels tubs perquè aquest ho aprovi. Els tubs es colꞏlocaran sobre la llera de sorra anivellada i

vegi obstaculitzada la collocació del collector i no es retirarà fins a l'acabament del tram i sempre amb

immediatament s'executarà la junta. No es rebran els tubs que no s'ajustin als articles d'aquest Plec.

l'autorització prèvia de l'Enginyer Encarregat.

TUBS FLEXIBLES DE P.V.C. CORRUGAT
El Contractista podrà proposar la utilització de qualsevol altre procediment sempre que justifiqui que
s'assoleixen els mateixos nivells de seguretat i rendiment, que només l'Enginyer Encarregat podrà

Ens referim a les operacions per a la posta en obra correcta i proves de les canonades de P.V.C.

autoritzar per escrit.

S'aplicarà el Plec General de Condicions Facultatives per a l'Abastament d'Aigua aprovat per O.M. del

TUBS PREFABRICATS DE FORMIGÓ EN MASSA I ARMAT

22 d'agost de 1963.
Els tubs de P.V.C. acompliran el que s'especifica en l'article 2.2.2. La canonada serà estanca i per tant

Ens referim a les operacions per a la posta en obra correcta i proves de les canonades prefabricades

es cuidaran especialment les juntes entre tubs i entre tub i pou de registre.

de formigó. S'aplicarà el Plec General de Condicions Facultatives per a l'Abastament d'Aigua aprovat
per O.M. el 22 d'agost de 1963.
Els tubs en massa i armat acompliran el que s'especifica a l'article 2.2.1. mentre que la goma per a les
juntes s'ajustarà a l'article 2.2.1.3.

La manipulació dels tubs es farà amb els mitjans adients per evitar qualsevol dany.
S'evitarà recolzar els tubs en un sol punt i es procurarà moure'ls el mínim possible un cop estiguin
descarregats. Per tant s'aconsella fer la descàrrega en un lloc proper al punt de colꞏlocació o allí on
dictamini l'Enginyer encarregat. Totes les despeses i danys resultats d'una manca de precaució aniran

Per tant s'aconsella fer la descàrrega en un lloc proper al punt de colꞏlocació o allí on dictamini l'Enginyer

a càrrec del Contractista adjudicatari de les Obres.

Encarregat. Totes les despeses i danys resultat d'una falta de precaució aniran a càrrec del Contractista
adjudicatari de les Obres. Els tubs es colꞏlocaran perfectament anivellats i no s'acceptaran variacions
superiors al cinc per cent (5%), ni en més ni en menys, del pendent nominal del Projecte. Abans de tapar
els tubs s'haurà de demanar autorització a l'Enginyer Encarregat.

Els tubs es colꞏlocaran perfectament anivellats i no s'acceptaran variacions superiors al cinc per cent
(5%), ni en més ni en menys, del pendent nominal del Projecte. Abans de tapar els tubs haurà de
demanar-se autorització a l'Enginyer Encarregat.
El muntatge dels tubs es farà també a mesura es vagin descarregant; per això el Contractista presentarà
a l'Enginyer encarregat un pla de muntatge convenientment adaptat al transport i moviment del tubs

Un extrem de cada canonada està atrompetat de tal manera que l'extrem de la canonada s'introdueix a

perquè aquest l'aprovi. Els tubs es colꞏlocaran sobre la solera de formigó lligant-los a aquesta per mitjà

l'extrem atrompetat de la canonada següent amb una tolerància màxima de cinc milꞏlímetres (5 mm). La

de filferros, executant posteriorment la junta. No es rebran els tubs que no s'ajustin als articles d'aquest

unió atrompetada va segellada amb cautxú de silicona. El muntatge es realitzarà amb el que estigui

Plec.

atrompetat aigües amunt.
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COLLOCACIÓ DE TUBS P.V.C.

d'assaigs, de manera que la càrrega damunt el punt més baix de la mateixa, no sigui superior a 5 (cinc)
metres de columna d'aigua.

Les canonades que no hagin de quedar embegudes en masses de formigó, es collocaran recolzades

FABRICACIÓ I TRANSPORT DE FORMIGONS

damunt un llit de sorra o grava fina, el gruix d'aquesta serà a la part inferior del tub de cinc centímetres
(10 cm.) i a la part superior del recolzament no inferior a quatre (4) vegades el gruix de la paret del tub.
Per evitar possibles trencaments com a conseqüència dels efectes de la dilatació d'origen tèrmic, hauran
de deixar-se junts elàstics a intervals no superiors a 25 (vint-i-cinc) metres, i en general altre punt que
sigui de témer seients o moviments desiguals.
Sotmesos els tubs a una pressió hidràulica interior equivalent a 5 (cinc) metres de columna d'aigua, no
hauran de presentar fuites o pèrdues, tant a través de les parets, com als junts rígids o elàstics.
Abans de procedir al replè amb terres dels laterals. Les canonades es provaran a la pressió hidràulica
interior abans esmentada, per la qual cosa es dividirà la canonada en el suficient nombre de trams

Fabricació del formigó
Les condicions exigides en la “Instrucció de Formigó Estructural” EHE i del Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del MOPU, PG-4.
Transport i posta en obra del formigó
Es regirà pels articles 16, 17, 18 i 19 de la Instrucció EHE i pels 610.7; 610.8; 610.9; 610.10; i 610.11
del Plec PG-4.
Curat, desencofrat, descintrat i desemmotllat del formigó

d'assaigs, de manera que la càrrega damunt el punt més baix de la mateixa, no sigui superior a cinc (5)
metres de columna d'aigua.

COL.LOCACIÓ DE TUBS DE POLIETILÈ
Les canonades que no hagin de quedar embegudes en masses de formigó, es colꞏlocaran recolzades
damunt un llit de sorra o grava fina, el gruix d'aquesta serà a la part inferior del tub de cinc centímetres
(10 cm.) i a la part superior del recolzament no inferior a quatre (4) vegades el gruix de la paret del tub.
Per evitar possibles trencaments com a conseqüència dels efectes de la dilatació d'origen tèrmic, hauran

Es farà segons els articles 20 i 21 de la Instrucció EHE.
Assaigs
El control de qualitat es farà d'acord amb allò establert en la Instrucció EHE. Els nivells, d'acord amb el
previst en la Instrucció esmentada, seran els denominats de tipus normal tant pel formigó com per a
l'acer.

POUS DE REGISTRE

de deixar-se junts elàstics a intervals no superiors a 25 (vint-i-cinc) metres, i en general altre punt que
sigui de témer seients o moviments desiguals.

Pous de registre prefabricats

Sotmesos els tubs a una pressió hidràulica interior equivalent a 5 (cinc) metres de columna d'aigua, no

Es disposaran mentre les dimensions dels col.lectors a connectar ho permetin. Quan es situïn en zones

hauran de presentar fuites o pèrdues, tant a través de les parets, com als junts rígids o elàstics.

amb nivell freàtic alt o amb estanqueïtat preceptiva no es collocaran fins que s'hagi extret l'aigua que
pugui aflorar en superfície. Es collocaran les peces de base amb els mitjans auxiliars que prescrigui

Abans de procedir al replè amb terres dels laterals, les canonades es provaran a la pressió hidràulica

l'Enginyer Encarregat.

interior abans esmentada, per la qual cosa es dividirà la canonada en el suficient nombre de trams
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Es realitzarà a continuació la collocació de les juntes estanques i l'entroncament dels tubs de l'escomesa

Fabricació

segons les directrius establertes per la casa subministradora d'aquests elements i de conformitat amb
l'Enginyer Encarregat. S'executarà llavors la cubeta de canalització amb formigó en massa HM-20 de
ciment Putzolànic arrebossat i lliscat, essent decisió de l'Enginyer Encarregat la necessitat d'acabar la
cubeta mitjançant pintat amb morter de resina epoxi en una capa de mig centímetre (0,5 cm) de gruix.
A continuació s'aixecarà el pou fins assolir la rasant anterior al con de reducció. Aquest es podrà recalzar
amb morter fins assolir la cota de projecte, aprofitant aquest espai per a la realització del suport del marc
de la tapa de registre, que es collocarà amb posterioritat.
Finalment es posaran els esglaons de polipropilè als forats amb els que arriben les parets dels pous,
segons les directrius del fabricant i de conformitat amb l'Enginyer Encarregat.
Pous de registre i pous especials "in situ"
Un cop executada la solera i zona d'escomeses del pou com un tot únic, abans de la connexió de les
escomeses, que es realitzaran com en els pous prefabricats, s'executarà la cubeta de canalització amb
formigó en massa HM-20 de ciment Putzolànic arrebossat i lliscat, essent decisió de l'Enginyer
Encarregat la necessitat d'acabar la cubeta mitjançant pintat amb morter de resina epoxi en una capa
de mig centímetre (0,5 cm) de gruix. La pujada des de la clau del collector fins a la superfície es realitzarà

La barreja del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament; en el primer cas es farà sobre un pis
impermeable.
El ciment i la sorra es barrejaran en sec fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme. A
continuació, s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària per a què, una vegada batuda la
massa, tingui la consistència adequada per a la seva aplicació a l'obra.
Només es fabricarà el morter precís per a l'ús immediat, rebutjant-se tot aquell que hagi començat a
endurir i el que no hagi estat utilitzat dins dels quaranta-cinc minuts (45 min.) que segueixin al seu
amassat.
Limitacions d'utilització
Si és necessari posar en contacte el morter amb altres morters i formigons que difereixin d'ell en l'espècie
de ciment, s'evitarà la circulació d'aigua entre ells, bé mitjançant una capa intermèdia molt compacta de
morter fabricada amb qualsevol dels dos ciments, bé esperant que el morter o formigó primerament
fabricat estigui sec, o bé impermeabilitzant superficialment el morter més recent.
Beurades de Ciment

amb formigó armat.
Execució
En aquest últim cas el suport es realitzarà per a marc i tapa quadrats.
La pasterada es farà mecànicament. La beurada no tindrà grumolls ni bombolles d'aire, i per evitar-los
na vegada executada l'obra de fàbrica del mateix, es procedirà al replè, amb material aprovat per

s'intercalaran filtres depuradors entre la mescladora i la bomba d'injecció.

l'Enginyer Encarregat, de l'espai existent entre la paret i l'excavació una vegada retirada l'estrebada.
S'exigirà en aquesta zona una compactació igual o superior al noranta-cinc per cent (95%) del Pròctor

ENCOFRATS

Modificat, sempre que l'Enginyer Encarregat no disposi el contrari.

FABRICACIÓ DE MORTERS I BEURADES DE CIMENT
Morters de Ciment

Els encofrats hauran de reunir les condicions que prescriu la Instrucció pel Projecte i l'Execució d'Obres
de Formigó en Massa o Armat EHE i les altres vigents.
S'autoritzarà la utilització de tipus i tècniques especials d'encofrat, la utilització i resultats dels quals
siguin sancionats per la pràctica, havent de justificar-se l'eficàcia d'aquells altres productes que es
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proposin i que, per la seva novetat, manquin de garantia a judici de l'Enginyer Encarregat. Tant les

El desencofrat s'efectuarà d'acord amb el que s'indica en l'esmentada "Instrucció de Formigó Estructural”

unions com les peces que constitueixen els encofrats tindran la resistència i la rigidesa necessàries

EHE.

perquè, amb la marxa prevista del formigonat i, especialment, sota els efectes dinàmics produïts pel
sistema de compactació exigit o adoptat, no s'originin esforços anormals en el formigó, ni durant la seva

Per facilitar el desencofrat serà obligatòria la utilització d'un producte desencofrant aprovat per l'Enginyer

posta en obra, ni durant el seu període d'enduriment, com tampoc moviments locals superiors a cinc

Encarregat.

milꞏlímetres (5 mm) en els encofrats.
Els enllaços dels diferents elements o panys dels motlles seran sòlids i senzills, de manera que el seu

EXECUCIÓ D'OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
3.17.1. Definició i condicions de les partides d'obra executades

muntatge es verifiqui amb facilitat i sense requerir cops ni estirades.
DEFINICIÓ:
Els motlles ja utilitzats que hagin de servir per a unitats repetides seran acuradament rectificats i netejats.
El Contractista adoptarà les mesures necessàries perquè les arestes vives del formigó resultin ben

Formigonat d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora i

acabades, colꞏlocant angulars metàlꞏlics en les arestes exteriors de l'encofrat o utilitzant altres

abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot.

procediments similars en eficàcia. No es toleraran imperfeccions en les línies de les arestes majors de
cinc milꞏlímetres (5 mm).
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que
els paràmetres de les peces de formigó emmotllades en ells no presentin defectes, ressalts o rebaves
de més de cinc milꞏlímetres (5 mm).
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que a ells es puguin aplicar no contindran
substàncies perjudicials pel formigó.
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat, a fi d'evitar l'absorció de l'aigua continguda

S'han considerat formigons amb les característiques següents:
- Resistència: En massa HM-25, armats o armat HA-30
- Consistència: Plàstica, tova i fluida
- Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Formigonamet de fonaments

en el formigó, i es netejaran, especialment els fons, deixant-se obertures provisionals per facilitar
aquesta feina.

- Rases i pous

Les juntes entre les diverses taules permetran l'entumiment de les mateixes per a la humitat del reg i del

- Murs de contenció

formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat.
Abans de començar les operacions de formigonat el Contractista obtindrà de l'Enginyer Encarregat
l'aprovació escrita de l'encofrat realitzat.

- Recalçats
- Traves i pilarets
- Lloses de fonaments
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- Riostres i basaments

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la
D.F.

- Enceps
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
- Formigonat d'estructures
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques,
- Pilars

o elements adherits.

- Bigues

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de

- Murs
- Llindes

formigó sense que es toquin entre elles.
Resistència estimada als 28 dies:
┌─────────────────────────┐

- Cèrcols

│ Formigó │ Fest (N/mm2) │

- Estreps
│─────────│───────────────│

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Abocada del formigó

│ HM-20 │ >= 0,9x20

│

│ HA-25 │ >= 0,9x25

│

└─────────────────────────┘

- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
El formigó colꞏlocat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Gruix màxim de la tongada:
┌──────────────────────┐
│Consistència │ Gruix │
│

Després del formigonat les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T.

│ (cm) │

│─────────────│────────│

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.

Plec de prescripcions
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│ Plàstica │<= 25 │
│

Tova

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits
d'ascensor, passos d'instalꞏlacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F.

│<= 30 │

└──────────────────────┘

RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat ..............................< 2% de la dimensió

Assentament en el con d'Abrams:
┌───────────────────────────┐
│Consistència │Assentament │
│

│ (cm)

│

.......................................................................................... en la direcció considerada
- ..................................................................................................................... ± 50 mm
- Nivells:

│─────────────│─────────────│

- Cara superior del formigó de neteja...................................................... + 20 mm
│ Plàstica │ 3 - 5

│

│

│ 6-9

│

│ 10 - 15

│

.................................................................................................................... - 50 mm
Tova

- Cara superior del fonament .................................................................. + 20 mm
│ Fluida

└───────────────────────────┘

Toleràncies d'execució:
- Consistència:

.................................................................................................................... - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja ....................................................................... - 30 mm
- Dimensions en planta .................................................................................. - 20 mm

- Plàstica ....................................................................................................... ± 1 cm

- Fonaments encofrats ............................................................................... + 40 mm

- Tova ........................................................................................................... ± 1 cm

- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):

- Fluida ......................................................................................................... ± 2 cm
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE
36-831.
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- Secció transversal (D:dimensió considerada):

- Horitzontalitat............................................................................................. ± 5 mm/m

- En tots els casos .................................................................................... + 5%(<= 120 mm)

..................................................................................................................... <= 15 mm

.................................................................................................................. - 5%(<= 20 mm)

- Dimensions ................................................................................................ ± 100 mm

- D <= 30 cm............................................................................................... + 10 mm

- Replanteig de les cotes ............................................................................... ± 50 mm

...................................................................................................................- 8 mm

- Desplom de cares laterals ................................................................................. ± 1%

- 30 cm < D <= 100 cm ............................................................................... + 12 mm
.................................................................................................................- 10 mm

LLOSES:
Toleràncies d'execució:

- 100 cm < D ............................................................................................... + 24 mm

- Replanteig parcial dels eixos ....................................................................... ± 20 mm

.................................................................................................................- 20 mm

- Replanteig total dels eixos .......................................................................... ± 50 mm

- Planor (EHE art.5.2.e):

- Horitzontalitat............................................................................................. ± 5 mm/m

- Formigó de neteja ............................................................................ ± 16 mm/2 m

..................................................................................................................... <= 15 mm

- Cara superior del fonament ............................................................. ± 16 mm/2 m

- Nivells .......................................................................................................... ± 20 mm

- Cares laterals (fonaments encofrats) ............................................... ± 16 mm/2 m

- Dimensions en planta de l'element .............................................................. ± 30 mm

RECALÇATS:

FORMIGONAT D'ESTRUCTURES:

El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a garantir

- Verticalitat (H alçaria del punt considerat):

la transmissió correcta de les càrregues.
- H <= 6 m ...................................................................................................... ± 24 mm
Toleràncies d'execució:
- 6 m < H <= 30 m................................................................................................. ± 4H
- Replanteig parcial dels eixos ....................................................................... ± 20 mm
....................................................................................................................... ± 50 mm
- Replanteig total dels eixos ........................................................................... ± 50 mm
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- H >= 30 m ....................................................................................................... ± 5H/3
.....................................................................................................................± 150 mm
- Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
- Arestes exteriors pilars vistos
i junts en formigó vist ................................................................................ ± 6 mm/3 m

- H <= 6 m ......................................................................................................± 12 mm

- Resta d'elements ......................................................................................... ± 10 mm

- 6 m < H <= 30 m ................................................................................................ ± 2H

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE.

.......................................................................................................................± 24 mm

3.17.2. Condicions del procés d'execució

- H >= 30 m ....................................................................................................... ± 4H/5

CONDICIONS GENERALS:

.......................................................................................................................± 80 mm

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part
afectada.

- Desviacions laterals:
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
- Peces ...........................................................................................................± 24 mm
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura de >= 5°C.
- Junts .............................................................................................................± 16 mm
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonat s'ha de suspendre quan
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals) .....................................± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm .................................................................................................. + 10 mm
......................................................................................................................... - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm .................................................................................. + 12 mm

es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el
formigonat requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas, s'han de fer
provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les armadures

....................................................................................................................... - 10 mm

(si s'escau) i demés elements ja colꞏlocats.

- 100 cm < D .................................................................................................. + 24 mm

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instalꞏlació de bombeig prèviament
al formigonat.

....................................................................................................................... - 20 mm
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No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonat, a menys que la

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les

D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.

superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.

- 7 dies en temps humit i condicions normals

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o
filtracions agressives

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de
La velocitat de formigonat ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el

l'element.

formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.
MURS DE CONTENCIÓ:
El formigonat s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F.

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonat si no s'ha arribat a un junt adequat.
RECALÇATS:
Els junts de formigonat han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonat del junt.
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les separacions
En tornar a iniciar el formigonat del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els

entre elles especificades en la D.T.

granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
LLOSES:
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
ENCEPS:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat.
S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.

El formigonat s'ha de fer sense interrupcions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als

ESTREPS:

paraments.
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
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Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans

- Llindes

d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
- Cèrcols
3.17.3. Armadures a emprar en el formigó armat
- Sostres
DEFINICIÓ:
- Lloses i bancades
Muntatge i colꞏlocació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt
de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat.

- Membranes

S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:

- Estreps

- Rases i pous
- Murs de contenció

- Armadures de reforç
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Recalçats

- Preparació de la zona de treball

- Traves i pilarets

- Tallat i doblegat de l'armadura

- Lloses de fonaments

- Neteja de les armadures

- Riostres i basaments

- Neteja del fons de l'encofrat

- Pilons

- Colꞏlocació dels separadors

- Enceps

- Muntatge i colꞏlocació de l'armadura

- Pantalles

- Subjecció dels elements que formen l'armadura

- Pilars

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat

- Murs estructurals

CONDICIONS GENERALS:

- Bigues

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la D.T.
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Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.

Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla de repartiment en
mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies

que hagin de quedar soterrats.

perjudicials.
La D.F. ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el formigonat.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior,
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els

en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe
d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la
mateixa norma
Distància lliure armadura - parament............................................................. >= D màxim
....................................................................................................>= 0,80 granulat màxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny .................................... >= 70 mm

procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instalꞏlació
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la

Distància lliure barra doblegada - parament ...........................................................>= 2 D

D.F.
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona:
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
- Lb=MxDxD.................................................................................... >= Fyk x D / 20
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
................................................................................................................. >= 15 cm
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient:
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.

- Lb=1,4xMxDxD ............................................................................. >= Fyk x D / 14
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm)
Valors de M:
┌──────────────────────────────┐
│ Formigó │ B 400 S │ B 500 S │
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│─────────│─────────│──────────│

│ Patilla, ganxo, ganxo U │ 0,7(*) │

1

│ Barra transversal soldada │ 0,7 │

0,7

│

│ H-25 │ 12

│ 15

│

│ H-30 │ 10

│ 13

│

│ H-35 │

9

│ 12

│

(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1.

│ H-40 │

8

│ 11

│

Llargària de solapament ......................................................................... Ls >= axLb neta

│ H-45 │

7

│ 10

│

│ H-50 │

7

│ 10

│

│

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

Valors d'a:
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

└──────────────────────────────┘
│Distància

Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real):

│ Percentatge de barres

│ Per a barres │

│entre els dos │ cavalcades que treballen │ que treballen │

........................................................................................................................ >= 10 D

│empalmaments │ a tracció en relació a │ a compressió: │

.......................................................................................................................>= 15cm
- Barres traccionades ...................................................................................>= 1/3xLb

│més pròxims: │ la secció total d'acer: │

│

│──────────────│──────────────────────────│────────────────│
│

- Barres comprimides ...................................................................................>= 2/3xLb

│ 20 25 33 50 >50 │

│

│──────────────│──────────────────────────│────────────────│

(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer)

│ <= 10 D

│ 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 │

1,0

│

│

│ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 │

1,0

│

Valors de B:
> 10 D

└──────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────┐
│

Tipus d'ancoratge

│ Tracció │ Compressió │

│───────────────────────────│─────────│─────────────│
│
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│

1

│

1

│

Toleràncies d'execució:
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..................................................................................................... + 0,10 L (<=50 mm)
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Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa ................................<= 4 D

36-831.
...................................................................................................................... >= D màxim
BARRES CORRUGADES:
....................................................................................................................................................... >= 20 mm

Es poden colꞏlocar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas
que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre

..................................................................................................................................>= 1,25 granulat màxim

Secció de l'armadura transversal (At): ........................................................... At >= Dmàx
(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran)

equivalent no ha de ser de més de 70 mm.

MALLA ELECTROSOLDADA:

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.

- Ha de complir, com a mínim ..........................................................................>= 15 D

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE.

...................................................................................................................... >= 20 cm

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

Llargària de la solapa en malles superposades:

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.

- Separació entre elements solapats

Distància lliure entre barres d'armadures principals ..................................... >= D màxim

(longitudinal i transversal) > 10 D ...................................................................... 1,7 Lb

................................................................................................... >= 1,25 granulat màxim

- Separació entre elements solapats

.........................................................................................................................>= 20 mm

(longitudinal i transversal) <= 10 D .................................................................... 2,4 Lb

Distància entre centres de barres empalmades,

- Ha de complir com a mínim ...........................................................................>= 15 D

segons direcció de l'armadura ..................................>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)

...................................................................................................................... >= 20 cm

Distància entre barres empalmades per solapa ..................................................... <= 4 D
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REPOSICIÓ DE FERMS

CONDICIONS GENERALS:
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col.locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni
filtracions al formigó.

1. Regs d'imprimació
Preparació de la superfície existent
Es comprovarà que la superfície existent sobre la qual es faci el reg d'imprimació acompleix les
condicions especificades per la unitat d'obra corresponent, i no es trobi estovada per un excés d'humitat.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han

En cas contrari, abans que l'Enginyer Encarregat pugui autoritzar la iniciació del reg, haurà d'ésser

d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

corregida, d'acord amb aquest Plec i el de Prescripcions Particulars.

REPOSICIÓ DE VORERES

Quan la superfície sobre la que es vagi a efectuar el reg es consideri en condicions acceptables,
immediatament abans de procedir a l'extensió del lligant elegit, es netejarà la superfície que hagi de

Les peces es posaran sobre una base de formigó, la forma i característiques de la qual s'especificaran
en els Plànols.
Les peces que formen la vorada es colꞏlocaran deixant un espai entre elles de cinc milꞏlimetres (5 mm).
Aquest espai es reomplirà amb morter del mateix tipus que l'emprat en l'assentament.

rebre'l, de pols, brutícia, fang sec, matèria solta o que pugui ser perjudicial, utilitzant per a això
escombradores mecàniques o màquines bufadores.
En els llocs inaccessibles als equips mecànics s'utilitzaran escombres de mà. Es procurarà netejar
especialment les vorades exteriors de la zona a tractar, sobretot a prop de possibles amuntegaments
d'àrid, que hauran de ser retirats, si cal, abans de l'escombrat, per a no entrebancar-lo i evitar la seva

Paviments de panot hidràulic en voreres

contaminació.

Constarà d'una capa de formigó HM-25, de set centímetres (7 cm) de gruix mínim, després de piconat.

Aplicació del lligant

Sobre aquesta cimentació i amb un interval no inferior a quaranta-vuit hores (48 h), i prèvia extensió
d'una capa de morter 1:4 de tres-cents cinquanta quilograms (350 kg) de ciment, de tres centímetres (3
cm) de gruix, es colꞏlocaran les lloses a topall amb una junta seguida, i de manera que les filades quedin
ben rectes; a continuació es vessarà una beurada de ciment pel replè de juntes i es colpejaran les lloses

Abans que es faci l'estesa del lligant bituminós, la superfície de la capa a tractar haurà de regar-se
lleugerament amb aigua, esperant la dotació que humitegi suficientment la superfície, sense saturar-la,
per facilitar la penetració posterior del lligant.

conjuntament, fins a obtenir una superfície plana, sense solució de continuïtat, sense presentar ressalts

L'aplicació del lligant elegit es farà quan la superfície mantingui encara certa humitat, amb la dotació i a

i seguint la rasant que senyali l'Enginyer Encarregat de l'Obra.

la temperatura aprovades per l'Enginyer Encarregat. L'aplicació es farà de manera uniforme, evitant la

Les lloses seran quadrades de vint centímetres (20 cm) de costat i quatre centímetres (4 cm) de gruix i
la cara superior emmotllada d'acord amb el disseny que li indiqui al Contractista l'Enginyer Encarregat.

duplicitat de la dotació en les juntes de treball transversals. Per això, es colꞏlocaran tires de paper, o
altre material sota dels difusors, en aquelles zones de la superfície on comenci i s'interrompi el treball,
amb l'objecte de que la regada pugui iniciar-se o acabar-se sobre d'ells, i els difusors funcionin amb
normalitat sobre la zona a tractar.
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La temperatura d'aplicació del lligant serà tal, que la seva viscositat estigui compresa entre vint i cent

Dintre del Programa de Treballs es coordinarà l'aplicació del reg d'imprimació amb l'estesa de les capes

segons Saybolt Furol (20-100 sSF).

bituminoses posteriors, que no s'ha de retardar fins el punt de que el reg d'imprimació perdi la seva
efectivitat com element d'unió amb aquelles.

Quan la correcta execució de la regada ho requereixi, l'Enginyer Encarregat podrà dividir la dotació
prevista per a la seva aplicació en dues (2) vegades.

Quan sigui necessari que circuli el trànsit sobre la capa imprimida i per això s'hagi fet l'estesa de l'àrid
de cobertura, es prohibirà l'acció de tot tipus de trànsit, al menys durant les quatre hores (4 h) següents

Quan, per les condicions de l'obra, calgui fer la regada d'imprimació per franges, es procurarà que

a l'estesa de l'àrid i preferentment, durant les vint-i-quatre hores (24 h) que segueixin a l'aplicació del

l'extensió del lligant bituminós es sobreposi, lleugerament, en les diverses bandes.

lligant, termini que defineix el seu període d'absorció. La velocitat dels vehicles ha de reduir-se a trenta

Es protegiran, per evitar tacar-los de lligant, els elements constructius o accessoris tals com vorades,

quilòmetres per hora (30 km/h).

tanques, arbres, etc., que puguin ser-ne afectats.

2. Regs d'adherència

Estesa de l'àrid

Preparació de la superfície existent

Quan es cregui necessària l'aplicació de l'àrid de cobertura, la seva extensió es farà de manera uniforme,

Es comprovarà que la superfície existent sobre la qual es faci el reg d'adherència acompleix les

amb la dotació prevista per l'Enginyer Encarregat de les Obres.

condicions especificades per la unitat d'obra corresponent. En cas contrari, abans que l'Enginyer

La distribució de l'àrid per mitjans mecànics es farà de manera que eviti el contacte de les rodes amb el
lligant sense cobrir.
Quan l'estesa de l'àrid s'hagi de fer sobre una franja impresa, sense que ho hagi estat la franja adjacent,
l'àrid s'estendrà de forma que quedi sense cobrir una banda d'uns vint centímetres (20 cm) de la zona
tractada, prop de la superfície que encara no ho estigui, amb intenció de que es pugui aconseguir en
l'aplicació del lligant, el lleuger cavalcament esmentat en l'apartat anterior.
Limitacions de l'execució

Encarregat pugui autoritzar la iniciació del reg, haurà d'ésser corregida, d'acord amb aquest Plec i el de
Prescripcions Particulars.
Quan la superfície sobre la que es vagi a efectuar el reg es consideri en condicions acceptables,
immediatament abans de procedir a l'estesa

del lligant elegit, es netejarà la superfície que hagi de

rebre'l, de pols, brutícia, fang sec, matèria solta o que pugui ser perjudicial, utilitzant per a això
escombradores mecàniques o màquines bufadores.
En els llocs innaccessibles als equips mecànics s'utilitzaran escombres de mà. Es procurarà netejar
especialment les vorades exteriors de la zona a tractar, sobretot a prop de possibles amuntegaments

l reg d'imprimació s'aplicarà quan la temperatura ambiental, a l'ombra, i la de la superfície siguin

d'àrid, que hauran de ser retirats, si cal, abans de l'escombrat, per a no entrebancar-lo i evitar la seva

superiors als deu graus centígrads (10C), i no existeixi previsió raonada de precipitacions

contaminació.

atmosfèriques. No obstant, si la temperatura ambiental té tendència a augmentar, es fixarà en cinc graus
centígrads (5C) la temperatura límit inferior per poder executar la fabricació i estesa de la mescla.

Si el reg es vol aplicar sobre un paviment bituminós antic, s'eliminaran els excessos de betum existents
a la superfície del mateix, en forma de taques negres localitzades.
Aplicació del lligant
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L'aplicació del lligant elegit es farà amb la dotació i a la temperatura aprovades per l'Enginyer Encarregat,

- La granulometria dels àrids combinats pels tamissos UNE següents:

de manera uniforme, evitant la duplicitat de la dotació en les juntes de treball transversals. Per això, es
colꞏlocaran tires de paper, o altre material sota dels difusors, en aquelles zones de la superfície on
comenci i s'interrompi el treball, amb objecte de que la regada pugui iniciar-se o acabar-se sobre d'ells,
i els difusors funcionin amb normalitat sobre la zona a tractar.
La temperatura d'aplicació del lligant serà tal, que la seva viscositat estigui compresa entre vint i cent

40, 25, 20, 12.5, 10, 5, 0.63, 0.32, 0.16, 0.80
- El tant per cent (%), en pes total de la mescla, de lligant bituminós a utilitzar.
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant.

segons Saybolt Furol (20 a 100 SSF).

- Les temperatures màxima i mínima de la mescla al sortir del mesclador.

Es protegiran, per evitar tacar-los de lligant, els elements constructius o accessoris tals com vorades,

- La temperatura mínima de la mescla al descarregar els camions de transport.

tanques, arbres, etc., que puguin ser-ne afectats.
- La temperatura mínima de la mescla al estendre's.
Limitacions de l'execució
- La temperatura mínima de compactació.
El reg d'adherència s'aplicarà quan la temperatura ambiental, a l'ombra, i la de la superfície siguin
superiors als deu graus centígrads (10C), i no existeixi previsió raonada de precipitacions
atmosfèriques. No obstant, si la temperatura ambiental té tendència a augmentar, es fixarà en cinc graus
centígrads (5C) la temperatura límit inferior per poder aplicar el reg.
Sobre la capa recent tractada es prohibirà el pas de tot tipus de trànsit fins que s'hagi acabat el curat de
quitrà o del betum fluidificat, o el trencament de l'emulsió.
Dintre del Programa de Treballs es coordinarà l'aplicació del reg d'adherència amb l'estesa de la capa
posterior, estesa que es regularà de manera que el lligant hagi curat o trencat pràcticament, però sense
que el reg d'adherència hagi perdut la seva efectivitat com element d'unió amb aquella.
3. Mescles bituminoses en calent
Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball
La posta en obra de la mescla no haurà d'iniciar-se fins que s'hagi estudiat i aprovat la seva corresponent
fórmula de treball.
L'anomenada fórmula senyalarà exactament:

Totes aquestes temperatures estaran directament relacionades amb el tipus de betum utilitzat.
Com factors secundaris es podran senyalar: distància de transport, clima, etc.
El contingut de lligant de les mescles obertes, tipus A, s'haurà de fixar a la vista dels materials a utilitzar,
basant-se principalment en l'experiència obtinguda en casos anàlegs, en la superfície específica de l'àrid
o mitjançant dels assaigs de l'equivalent centrífug del kerosé (NLT-169/72).
El contingut del lligant de les mescles denses, semidenses i grosses, tipus D, S i G, es dosificarà si no
hi ha justificació contrària, seguint el mètode del quadre i la Norma NLT-159/75, segons l'article 542.5
del PG-3.
Fabricació de la mescla
Preparació dels àrids
Els àrids es subministraran fraccionats. El número de fraccions haurà d’ésser tal, que sigui possible,
amb la instalꞏlació que s'utilitzi, complir les toleràncies exigides en la granulometria de la mescla. Cada
fracció serà suficientment homogènia, i tindrà que poder-se acoblar i manejar sense perill de segregació,
si s'observen les precaucions que es detallen a continuació.
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Cada fracció d'àrid s'amuntegarà separadament de les altres particions estanques i resistents per a

teòric de mescla especificat. La tolva de descàrrega s'obrirà intermitentment, per evitar segregacions en

evitar intercomunicacions. Si els amuntegaments es disposan sobre el terreny natural, no s'utilitzaran

la caiguda de la mescla al camió.

els quinze centímetres (15 cm) inferiors dels mateixos. Els amuntegaments es construiran per capes
de gros no superior a un metre i mig (1,5 m), i no per munts cònics. Les càrregues de material es

Si la instalꞏlació es de tipus discontinu, després d'haver introduït al mesclador els àrids i el filler, s'afegirà

colꞏlocaran adjacents, prenent les mesures oportunes per evitar la seva segregació.

automàticament el material bituminós calculat per cada pasterada i es continuarà l'operació de mescla
durant el temps especificat.

L'Enginyer Encarregat fixarà el volum mínim d'amuntegaments

exigibles, d'acord amb les

característiques de l'obra i el volum de mescles a fabricar.

En cap cas s'introduirà en el mesclador l'àrid calent a una temperatura superior en quinze graus
centígrads (15C) a la temperatura del lligant.

Les càrregues dels sitges en fred es realitzarà de manera que aquests estiguin sempre plens entre el
cinquanta per cent (50%) i el cent per cent (100%) de la seva capacitat, sense sobreeixir. En les

En mescladors d'eixos bessons, el volum dels àrids, del filler i del lligant no serà tan gran que sobrepassi

operacions de càrrega es prendran les precaucions necessàries per a evitar segregacions o

els extrems de les pales, quan aquestes es trobin en posició vertical.

contaminacions.

Es rebutjarà totes les mescles heterogènies, carbonitzades o sobrecalentades, les mescles amb

Les obertures de les sortides dels sitges en fred s'ajustaran de tal manera que els sitges en calent

escuma, o les que presenten indicis de humitat. En aquest últim cas, es retiraran els àrids dels

mantinguin el seu nivell per sobre del mínim de calibrat, sense sobreeixir.

corresponents sitges en calent. També es refusaran aquelles en les quals l'envoltant no sigui perfecte.

Els àrids s'escalfaran abans de la mescla amb el lligant bituminós. L'assecador es regularà de manera

En el cas de que s'utilitzin procediments de fabricació especials, l'Administració subministrarà al

tal que la combustió sigui completa, (indicat per l'absència de fum negre en la xemeneia). Si la pols

Contractista les normes i especificacions corresponents.

recollida als colꞏlectors es adequat com filler, pot introduir-se en la mescla; en cas contrari deurà eliminarse.
S'haurà de comprovar que la unitat classificadora en calent proporcioni als sitges en calent àrids
homogenis; i , en cas contrari, es prendran les mesures oportunes per corregir la heterogeneïtat. Els
sitges en calent hauran de mantenir-se per sobre del seu nivell mínim de calibrat sense sobreeixir.

Transport de la mescla
La mescla es transportarà al lloc d'ocupació de manera que, en el moment de descarregar aquesta en
l'estenedora, la seva temperatura no sigui inferior a l'especificada. Es rebutjaran aquells camions quines
càrregues hagin resultat excessivament mullades per la pluja, o que la temperatura dels mateixos no
arribi a l'indicada anteriorment, o aquells que haurien d'haver sigut rebutjats a la sortida de la instal.lació

Preparació de la mescla

de fabricació.

Els àrids preparats com s'ha indicat anteriorment, i eventualment el filler sec, es pesaran i mesuraran

Preparació de la superfície existent

exactament i es transportaran al mesclador en les proporcions determinades a la fórmula de treball.
Si la instalꞏlació de fabricació de la mescla es de tipus continu, s'introduirà al mesclador, al mateix temps,

Si l'estesa

de la mescla requereix prèvia execució de regs d'imprimació o d'adherència, aquests es

realitzaran d'acord amb els capítols corresponents del present Plec.

la quantitat de lligant necessària, mantenint la comporta de sortida a l'altura que proporciona el temps
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Es comprovarà que ha passat el termini de curat d'aquests regs, no havent de deixar vestigis de

Els encarregats de rasclar no podran estar sobre la mescla calenta si no van provistos de calçat

fluidificant o aigua en la superfície. Així mateix, si ha passat molt de temps des de l'aplicació dels regs,

especial.

es comprovarà que la capacitat d'unió d'aquests amb la mescla no es trobi perjudicialment disminuïda.
En aquest cas contrari, l'Enginyer Encarregat podrà ordenar l'execució d'un reg addicional d'adherència.

Compactació de la mescla

Estesa de la mescla

La compactació inicial començarà tan aviat com s'observi que la temperatura de la mescla estesa és tal,
que pugui suportar la càrrega a la qual se la sotmeti, sense que es produeixin desplaçaments no

La estenedora es regularà de manera que la superfície de la capa estesa quedi llisa i amb un gruix tal

desitjats.

que, un cop compactada, s'ajusti a la secció transversal, rasant i perfils indicats en els corresponents
Plànols, amb les toleràncies establertes en aquestes Prescripcions. En cap cas l'esmentat gruix serà

Un cop compactades les juntes transversals, les juntes longitudinals i la vorera exterior, s'iniciarà

inferior a un cop i mig (1,5) al tamany màxim de l'àrid o superior al triple (3) del mateix o a deu centímetres

longitudinalment pel punt més baix de les diferents franges, i es continuarà fins a la vorera més alta del

(10 cm).

paviment, dissimulant-se els elements de compactació en les passades successives, que hauran de
tenir longituds lleugerament diferents. Els rodets portaran, si no hi ha indicació en contra per part de

A menys que s'ordeni una altra cosa, la colꞏlocació començarà seguint l'eix de les zones a pavimentar

l'Enginyer Encarregat, la seva roda matriu al costat més proper a l'estenedora; els seus canvis de

amb secció abombada; o en el costat superior de les seccions amb pendent en un únic sentit. La mescla

direcció es faran sobre mescles ja apisonades i els canvis de sentit es faran amb suavitat.

es colꞏlocarà en rases que tinguin una amplada mínima de tres metres (3 m).
Les capes esteses es sotmetran després d'una compactació secundària, mentre la mescla es mantingui
Després d'haver estès i compactat la primera rasa, s'estendrà la segona i següents i s'ampliarà la

calenta i en condicions de ser compactada, de forma que s'abasti la densitat especificada. Aquesta

compactació perquè inclogui quinze centímetres (15 cm) de la primera rasa. Les rases successives es

compactació secundària anirà seguida d'una compactació final, que

colꞏlocaran mentre la vorada adjacent de la rasa continua es trobi encara calenta i en condicions de ser

compactadores. En els llocs inaccessibles pels equips de compactació mecànica, la compactació es

compactada fàcilment. De no ser així s'executarà un entroncament longitudinal.

farà mitjançant picons de mà, adequats pel treball que es pretengui realitzar.

La colꞏlocació de la mescla es realitzarà amb la major continuïtat possible. Es comprovarà que la

La compactació serà continua durant tota la jornada de treball, i es completarà amb el treball manual

temperatura de la mescla que quedi sense estendre a la tolva de l'estenedora, i sota aquesta, no baixi

necessari per a la correcció de totes les irregularitats que es puguin presentar en el paviment. Es vigilarà

de la prescrita. Després de l'estenedora tindrà que colꞏlocar-se suficient número d'obrers especialitzats,

que els elements de compactació estiguin sempre nets i, si és precís, humids.

esborri les petjades

afegint mescla calenta i rastrejant-la, segons es necessiti, amb la idea d'obtenir una capa que, un cop
compactada, s'ajusti del tot a les condicions imposades en aquestes Prescripcions.

Les operacions de compactació seran definides per l'Enginyer Encarregat, a la vista de les
circumstàncies que es donin realment.

En el lloc on no sigui factible la utilització de màquines estenedores, la mescla es podrà estendre a mà.
La mescla es descarregarà fora de la zona que es vagi a pavimentar i es distribuiran en els llocs

La densitat a obtenir serà, com mínim, el noranta cinc per cent (95%) de l'oferida aplicant a la fórmula

corresponents, mitjançant pales i rascles

de treball la compactació prevista en el mètode Marshall o Hubbard Field utilitzat; o en el seu cas, la que

calentes, en una capa uniforme de poca consistència i de

gruix tal, que un cop compactada, s'ajusti als Plànols corresponents, amb les toleràncies establertes.
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Els forats residuals de la mescla, i la proporció dels forats d'àrid farcits de lligant, estaran compresos

Es procurarà que les juntes transversals de capes superposades, quedin a un mínim de cinc metres

entre els límits especificats.

(5m) una de l'altra, i que les longitudinals quedin a un mínim de trenta centímetres (30 cm) una de l'altra.

Proves inicials

Toleràncies de la superfície acabada

Al iniciar-se els treballs, el Contractista de les obres construirà una secció d'assaig d'uns quaranta metres

Preparats els claus de referència, anivellats fins el milꞏlímetre (mm) d'acord amb els Plànols, en l'eix i

(40 m) de longitud i tres metres (3 m) d'amplada mínima, d'acord amb les condicions establertes

vorals de perfils transversals, la distància dels quals no excedeixi de deu metres (10 m), es compararà

anteriorment.

la superfície acabada amb la teòrica que passi pel cap dels claus esmentats.

Es prendran mostres del paviment acabat, tan aviat com es refredi suficientment i s'assajarà per a

La superfície acabada no diferirà de la teòrica en més de deu milꞏlímetres (10 mm) en les capes de

determinar la seva conformitat amb les condicions especificades d'estabilitat, densitat, granulometria,

rodadura, o quinze milꞏlímetres (15 mm) en les capes intermèdies o de base.

contingut de lligant, i altres requisits. En el cas de que els assaigs indiquessin que el paviment no s'ajusta
a aquestes condicions, tindran que fer-se immediatament les necessàries correccions en la instal.lació

La superfície acabada no variarà en més de cinc milꞏlímetres (5 mm), en les capes de rodadura, o vuit

de fabricació i sistemes d'estesa i compactació i, si fos necessari, es modificarà la fórmula de treball.

milꞏlímetres (8 mm), en les capes intermèdies o de base, quan es comprovi amb un regle de tres metres
(3 m), aplicada tant paralꞏlela com normalment a l'eix de la zona pavimentada.

Juntes transversals i longitudinals
Les zones en les que les irregularitats superin les toleràncies abans esmentades, o que retinguin aigua
Totes les juntes presentaran la mateixa textura, densitat, i acabat que la resta de la capa. Les juntes

sobre la superfície o en les que el gruix no assoleixi el noranta per cent (90%) del previst en els Plànols,

entre paviments nous i vells, o entre treballs realitzats en dies successius, s'hauran de vigilar

es corregiran, d'acord a lo que ordeni l'Enginyer Encarregat.

especialment, amb l'objecte d'assegurar la seva perfecta adherència. Totes les superfícies de contacte
es regaran amb lligant d'adherència, abans de col.locar la nova mescla, deixant-lo curar suficientment.

En el cas d'obres o reforços sobre carreteres antigues, l'Enginyer Encarregat fixarà les toleràncies sobre
les anteriors prescripcions, tenint en comte l'estat de la carretera antiga i l'objecte i importància del treball

Salvat el cas en que s'utilitzin juntes especials, el voral de la capa escampada amb anterioritat es tallarà

executat.

verticalment, al objecte de deixar al descobert una superfície, plana i vertical en tot el seu gruix que es
pintarà com s'ha indicat en el pàrraf anterior. La nova mescla es rasclarà contra la junta i es compactarà
i allisarà amb elements adequats, calents, abans de permetre el pas sobre ella de l'equip mecànic de
compactació. Les juntes transversals en la capa de rodadura es compactaran transversalment.

Limitacions de l'execució
La fabricació i estesa de mescles bituminoses en calent, es faran quan la temperatura ambiental, a
l'ombra, sigui superior a vuit graus centígrads (8 C), i no existeixi perill pròxim de precipitacions

Quan els vorals de les juntes longitudinals siguin irregulars, presenti forats, o estiguin deficientment

atmosfèriques. No obstant, si la temperatura ambiental tingués tendència a augmentar, podrà fixar-se

compactes, es tallarà per deixar al descobert una superfície llisa i vertical en tot el gruix de la capa. On

en cinc graus centígrads (5 C) la temperatura límit inferior per a poder executar la fabricació i estesa

es consideri necessari, s'afegirà mescla que, després de rasclada i compactada amb picons calents, es

de la mescla.

compactarà mecànicament.
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Sempre que sigui possible, ha d'evitar-se l'acció de tot tipus de trànsit sobre les capes tot just

La pujada de la fàbrica es farà a nivell, evitant assentaments desiguals. Després d'una interrupció, al

executades, al menys durant les vint-i-quatre hores (24 h) que segueixin al seu acabament. Si això no

continuar-se el treball, es regarà abundantment la fàbrica, s'escombrarà i es substituirà tot el maó

fos possible, la velocitat dels vehicles ha de reduir-se a quaranta quilòmetres per hora (40 km/h).

deteriorat, emprant morter nou.

Assaigs

Les interrupcions en el treball es faran deixant la fàbrica lligada perquè, a la seva continuació, es pugui
fer una bona unió amb la fàbrica interrompuda.

Les característiques dels materials utilitzats, així com la qualitat de l'obra realitzada, es comprovaran
durant l'execució fent assaigs, la freqüència i tipus dels quals són els assenyalats a continuació,

Els paraments vistos tindran, pel que fa a l'acabat de juntes, el tractament que es fixi en el Projecte.

entenent-se que les xifres que es donen són mínimes, i fan referència a cada una de les procedències

En el seu defecte s'efectuarà d'acord amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Encarregat.

escollides.
Els paraments es faran tenint especial cura i amb les precaucions indispensables perquè qualsevol
Per cada cent tones (100 T) o fracció de la barreja bituminosa utilitzada, i una vegada al dia:

element es trobi en el pla, superfície i perfil prescrits. En les superfícies corbes les juntes seran normals
als paraments.

- Un (1) Assaig Granulomètric.
En la unió de la fàbrica de maó amb un altre tipus de fàbrica, com maçoneria, les filades de maó hauran
- Un (1) Assaig de Contingut de Lligant.

d'encaixar perfectament amb les de maçoneria.

- Un (1) Assaig de Densitat.

Limitacions de l'execució

- Un (1) Assaig d'Estabilitat.

FÀBRICA DE MAÓ

No s'executaran fàbriques de maó quan la temperatura ambient sigui de sis graus centígrads (6C) amb
tendència a baixar.

ESCULLERA
Definició
Es defineixen com fàbriques de maó, aquelles construïdes amb maons lligats amb morter.

Abans de procedir a l'estesa i compactació dels materials petris, s'efectuarà la desbrossada del terreny
en tota la profunditat requerida en els Plànols.

Execució de les obres
Els maons es colꞏlocaran segons l'aparell previst en els Plànols, o en el seu defecte, segons indiqui
l'Enginyer Encarregat. Abans de colꞏlocar-los es mullaran perfectament amb aigua. Es colꞏlocaran plans
sobre la capa de morter i comprimint-los fins a aconseguir el gruix d'unió desitjat. Menys en el cas
d'especificacions contràries, el gruix del morter ha de quedar reduït a cinc milꞏlímetres (5 mm).
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La càrrega dels productes i el seu transport al lloc d'ús es portarà a terme de manera que s'eviti la
segregació del material. L'estesa i collocació del material es farà en capes de gruix uniforme i paralleles
a la superfície del terreny.
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El Contractista proposarà per escrit a l'Enginyer Encarregat el criteri de construcció que consideri més

El mur d´empenta s´enderrocarà un cop acabada la perforació i retirats els equips corresponents.

adient en cada cas, qui podrà exigir un assaig en obra del mateix, si a judici seu el mètode no estigués
suficientment contrastat per l'experiència, abans de donar-hi la seva aprovació.

PASSOS PERFORATS

3.23.- PASSOS EMPENTATS SOTA INFRAESTRUCTURA
Definició
S´entén com a passos empentats l´execució d´obra consistent en la introducció de galeries

Definició
S´entén com a passos perforats la execució d´obra consistent en la introducció de tubs prefabricats en
el terreny en sentit horitzontal, realitzant la excavació perforant el terreny al mateix instant que
s’introdueix el tub.
Aquesta tècnica s’utilitza per a obres de conduccions sota vials (ferrocarrils, carreteres i autopistes),
cursos d’aigua, discs i altres obres de les quals no es desitja interrompre el servei per a la execució
d’aquells treballs o bé, per la posta en obra de conduccions de rellevant profunditat pel que fa a la

prefabricades en el terreny en sentit horitzontal, realitzant l´excavació al mateix instant de la penetració,
mitjançant estacions d´empenta oleodinàmica simples o en sèrie, o bé, perforant el terreny per
avançament a pressió.
Aquesta tècnica s´utilitza per a obres de conduccions o passos inferiors sota vials (ferrocarrils, carreteres
i autopistes), de cursos d´aigua, discs i altres obres de les quals no es desitja interrompre el servei per
a l´execució d´aquells treballs o bé, per a la posta en obra de conduccions o fàbriques de rellevant
profunditat pel que fa a la superfície del terreny, sense excavació en trinxera o estrebades.

superfície del terreny, sense excavació en trinxera o estrebades.

Possibilitat operativa

Execució de les obres

Es poden realitzar grans passos subterranis en formigó armat de fins trenta metres (30 m) d'amplada i

Una vegada modificats els Serveis Afectats i amb la autorització de l’Enginyer Director, i convenientment
senyalitzades les obres, es procedirà a la excavació a cel obert del pou d’atac on s’instalꞏlarà l’equip de
perforació.
Un cop excavat el pou d’atac, s’executarà sobre el fons de la superfície d’aquest la plataforma de
sosteniment de l´equip de perforació de formigó armat, així com, adossat a la mateixa plataforma, el mur
vertical de suport de la màquina durant la perforació que es situa en la part posterior d´aquesta.
En els passos perforats la mateixa màquina realitzarà la perforació i extracció de terres, utilitzant el
sistema de perforació de rotació amb hèlix helicoïdal.
El tub s´introdueix seguint l´avanç de la perforació, al mateix temps que aquesta. La secció del tub podrà
ser la definitiva per a diàmetres grans; mentre que per a diàmetres petits s´introduirà durant la perforació
un tub camisa de diàmetre suficient en el que s´endinsarà posteriorment la secció definitiva del tub.

Plec de prescripcions

vint metres (20 m) d'alçada, fins a una longitud de cent metres (100 m). Amb les mateixes seccions es
poden realitzar obres de major longitud total mitjançant la fabricació de diferents elements, un a
continuació de l'altre amb acoblament a l'anterior i la collocació de centrals suplementàries de
propagació de l'empenta oleodinàmica amb avançament "en acordió" del conjunt.
En galeries amb revestiment prefabricat en acer, formigó armat o un altre material, fins a cinc metres (5
m) de diàmetre, es poden aconseguir les mateixes longituds que en el cas descrit per a calaixos de
formigó.
Pel que fa en particular al pas sota línies ferroviàries en ús, l'execució de passos empentats assegura
la funcionalitat de les vies fèrries en circulació durant l'execució dels treballs, mitjançant "bigues de
maniobra" d'acer adients i suports lliscants sobre la part superior de la mateixa estructura a emplaçar.
Descripció sintètica del "sistema d'emplaçament oleodinàmic"
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En síntesi, la tècnica de la que parlem, en el cas específic dels passos inferiors a una via de comunicació

- Constituir el pla de lliscament i de guia per a la translació.

en exercici, es resumeix en quatre fases operatives fonamentals:
La prefabricació de l'estructura
a)

Preparació de les "obres auxiliars" eventuals per a la prefabricació de l'estructura monolítica i per a
l'operació d'emplaçament.

L'obra del pas es projecta com una estructura de secció rectangular buida, verificada estàticament com
un marc tancat tenint en compte, per un costat, la força que correspon a les càrregues de treball i, per

b)

Construcció "fora d'obra" de l'estructura estàtica monolítica prefabricada del pas inferior.

c)

Preparació, en els casos necessaris, d'obres provisionals de suport de l'estructura del pla vial durant

un altre costat, les ocasionades pel seu trasllat durant l'operació "d". Tot això es fabrica com un calaix
monolític armat. L'estructura es disposa en posició tal que el seu eix longitudinal coincideix, en direcció
i alçada, amb el del projecte de l'Obra acabada.

el desenvolupament dels treballs.
Els treballs provisionals
d)

Excavació de l'allotjament de l'obra prefabricada i desplaçament simultani d'aquesta, des de la
posició de prefabricació a la d'exercici.

Durant les operacions d'excavació i d'emplaçament, normalment és necessari garantir la subjecció
provisional de la via de circulació.

Les operacions "a" i "b" no impliquen cap interferència amb la utilització de la línia a travessar i
requereixen experiència específica especialitzada pel seu projecte, mentre que per a la seva construcció

Per tal finalitat i amb trànsit ferroviari, s'utilitzen "bigues de maniobra" paralleles a l'eix de l'estructura,

és suficient la lògica competència d'un bon constructor.

preparades i colꞏlocades segons mètodes i hipòtesis estàtics i dinàmics. En el cas de carreteres, les

Les fases "c" i "d", en canvi, sí impliquen aquesta interferència amb la utilització de la línia a passar i són
aquelles que porten amb elles l'obtenció dels avantatges que el "mètode" permet pel que fa als sistemes

bigues de maniobra suporten un pla viable artificial collocat sobre una bastida metàlꞏlica, que queda en
posició altimètrica fixa durant l'emplaçament de l'estructura prefabricada.

tradicionals. Aquest obstacle obliga a que qui executi els treballs sigui absolutament coneixedor de

Una correcta aplicació en aquesta fase de principis operatius exactes permet reduir a quatre o cinc (4 ó

tècniques operatives especials que són, sense cap dubte, d'una notable sofisticació i que, per tant han

5) dies l'espai de temps necessari per als preparatius de l'obra provisional de la que parlem, i per tant la

de ser realitzades d'una manera molt precisa per personal expressament especialitzat.

duració parcial del trànsit rodat en una sola via de la carretera.

Les obres auxiliars
Es tracta d'una estructura en formigó armat que, construïda a un costat de la línia que s'ha de travessar,

Quan aquest muntatge, de certa sofisticació i cost, no és rigorosament requerit per a la necessitat

té tres funcions específiques:

específica, la continuïtat del trànsit pot ésser pràcticament assegurada de manera integral amb trànsit a

- Construir la base de suport, en una superfície provisional, per a la preparació de l'estructura
prefabricada.
- Assegurar la reacció a l'empenta oleodinàmica per a l'emplaçament de l'estructura prefabricada des

una velocitat moderada de trenta quilòmetres per hora (30 km/h) sobre una superestructura viària de
"terra estabilitzada" estesa sobre el sostre de l'estructura prefabricada.
L'emplaçament de l'estructura prefabricada

de la base de preparació a la de colꞏlocació.
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Aquesta operació es basa en la translació de l'estructura - prefabricada en la plataforma auxiliar - a

Un cop acabada la instalꞏlació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les

la seva posició definitiva, utilitzant una empenta oleodinàmica generada per una o més centrals

brosses i els gasos destilꞏlats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir

oportunament preparades.

en aquesta operació cap tipus de dissolvent.

En aquesta fase és essencial la coordinació entre l'avançament de l'excavació i el buit d'allotjament de

El Contractista avisarà al Director de l'Obra amb temps suficient per a que pugui presenciar la recepció
dels equips en obra i els seu posterior muntatge, per sí mateix o per persona en qui delegui.

l'estructura i l'avançament del trasllat d'aquesta. L'esmentada coordinació és essencial, entre altres, per
garantir la plena eficàcia funcional dels eventuals treballs provisionals esmentats en el punt "c".
Però, sobre tot, és essencial perquè és en aquesta fase en la que es ressalta tot el benefici que el
mètode permet, en allò que es refereix a la reducció de les alteracions dels fluixos varis, pel que fa a un
procediment d'execució de tipus tradicional.
També aquí, precisament, una correcta realització d'exactes conceptes operatius permet limitar la
situació d'interferència del trànsit amb els treballs, a una duració mitjana d'un (1) dia per cada dos a
quatre metres (2-4 m) de longitud de l'estructura.
La distància lliure dels paraments a les barres doblegades no serà inferior a dos (2) diàmetres,
mesurada en direcció perpendicular al pla de la corba.

EQUIPS HIDRÀULICS I MECÀNICS
3.23.1. Vàlvules de comporta mural, tipus enclusa, abatible, mecanisme deflector i polispast
elèctric.

Dites prescripcions s'aplicaran al muntatge d'elements i equips mecànics i electro-mecànics.

EQUIPS ILUMINACIÓ
3.24.1. Bàcul d’ilꞏluminació
Condicions generals:
La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit.

4. CAPÍTOL 4 -AMIDAMENT I PAGAMENT DE LES OBRES
CONDICIONS GENERALS

Condicions generals:
El muntatge es portarà a terme acuradament mitjançant personal tècnic i auxiliar experimentat. Estarà
directament dirigit per un Tècnic Superior, també experimentat en aquest tipus de muntatges.
Es tindrà especial cura en no recarregar o colpejar les obres de fàbrica, evitant produir en elles
desperfectes o debilitacions. També es tindrà cura de no deteriorar les pintures protectores. Aquestes
hauran d'ésser contínues i no presentaran parts danyades un cop finalitzat el muntatge.

La totalitat de les unitats d'obra es pagaran per longitud, superfície, volum, pes o unitat segons
s'especifiqui en el Quadre de Preus.
Dins dels preus de les unitats d'obra s'entenen inclosos la maquinària i els mitjans auxiliars utilitzats en
la seva execució complerta, així com per assegurar la suficient seguretat en el treball.
A càrrec del Contractista queda la conservació de la totalitat de les obres provisionals i definitives

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb

d'aquest Projecte i conseqüentment, la reparació i reconstrucció de les parts que puguin resultar

les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
Plec de prescripcions
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malmeses per causes imputables al Contractista o que es comprovi que no presenten les condicions

Per aplicar el preu d'aquest article serà condició prèvia la impossibilitat de dur a terme l'execució

exigides en aquest Plec. Aquesta obligació s'estén als amuntegaments de materials certificats, i per tant,

d'aquesta unitat amb la maquinària emprada a l'execució de les rases.

correspon al Contractista l'emmagatzematge i guardaria i també la reposició dels que es puguin perdre,
destruir o malmetre. Per a totes aquestes operacions, que no seran d'abonament, el Contractista seguirà
les instruccions de l'Enginyer Encarregat.

3.

Metre cúbic d'enderroc de fonament de formigó en massa, amb martell picador i càrrega i
mecànica de runa sobre camió.

Mensualment l'Administració estendrà al Contractista un certificat que acrediti les obres realment

L'enderroc d'obres de formigó existents es mesurarà i abonarà pels metres cúbics realment enderrocats,

executades durant el mes, i que tindrà caràcter provisional i que serà a compte de la liquidació final.

mesurats sobre Plànols.

REPLANTEIG

Per aplicar el preu d'aquest article serà condició prèvia la impossibilitat de dur a terme l'execució
d'aquesta unitat amb la maquinària utilitzada a l'execució de les rases.

Les operacions de replanteig que es facin amb anterioritat o durant l'execució de les Obres seran a

4. Metre lineal demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre

càrrec del Contractista.

retroexcavadora.

ENDERROCS I DEMOLICIONS. TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRERS
1.

Metre quadrat demolició del paviment de formigó, de fins a 20 cm d guix i més de 2 m

La demolició es mesurarà i abonarà pels metres cúbics realment enderrocats, mesurats sobre Plànols.
El preu d’aplicació inclou tots els elements auxiliars i ma d’obra necessaris per a la seva completa

d’amplada, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora.

execució.

La demolició de paviments existents es mesurarà i abonarà pels metres quadrats realment aixecats,

5. Metre quadrat de demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins 10 cm de

mesurats sobre el terreny.

gruix i fins a 2 m d’amplada, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora.

No s'aplicarà aquest preu sobre aquells paviments que pertanyin a edificis o obres de fàbrica.

La demolició es mesurarà i abonarà pels metres quadrats realment enderrocs, mesurats sobre plànols.

Per aplicar el preu d'aquest article serà condició prèvia que el paviment aixecat tingui una consistència

Per aplicar el preu d’aquest article serà condició prèvia la impossibilitat de dur a terme l’execució

superficial superior a la del terreny de trànsit.

d’aquesta unitat amb la maquinària utilitzada a l’execució de les rases.

2.

6. Metre quadrat de demolició de paviment de mescla bituminosos, de fins 20 cm de gruix i fins

Metre cúbic d'enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb martell picador i càrrega

manual i mecànica de runa sobre camió.

a 2 m d’amplària, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

L'enderroc d'obres de fàbrica existents es mesurarà i abonarà pels metres cúbics realment enderrocats,

La demolició es mesurarà i abonarà pels metres quadrats realment enderrocats, mesurats sobre Plànols.

mesurats sobre Plànols.

Per aplicar el preu d’aquest article serà condició prèvia la possibilitat de dur a terme l’execució d’aquesta
unitat amb la maquinària utilitzada a l’execució de les rases.
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EXCAVACIONS A CEL OBERT

L'explanació en roca d'explanacions o rases es mesurarà en tot el volum de la rasa per metres cúbics
excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos abans d'iniciar els treballs i els perfils finals,

1.

Metre cúbic d'excavació de rasa fins a 4 m de fondària i fins 2 m d’amplària, en terreny fluix,

segons la secció tipus teòrica prevista d'acord amb l'element a situar i les especificacions que sobre

amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.

aquest tipus d'unitat d'obra s'exigeixen al present Plec.

L'excavació a cel obert o en rasa de més de dos metres (2 m) d'amplada de fons, es mesurarà en

Inclou el transport a abocador o lloc d'utilització dels productes que no hagin de ser utilitzats amb

metres cúbics realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos abans d'iniciar els

posterioritat en el replè de la pròpia excavació i l'amuntegament, al costat del lloc de treball, dels que

treballs i els perfils finals, segons la secció tipus teòrica prevista pel desmunt a situar i les especificacions

hagin d'emprar-se per a aquests fins.

que sobre aquest tipus d'unitat s'exigeixen al present Plec.

L'amplada del fons de la rasa vindrà determinada en funció de l'element a emprar, d'acord amb les

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i

condicions tècniques que, per a cadascun d'ells, es fixen en els Plànols i altres documents d'aquest

mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises

Projecte.

per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.
2.

El preu assenyalat comprèn el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària

Metre cúbic d'excavació de fonaments de més de 4 m de fondària i més de 4 m d’amplària ,

i mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises

en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de material excavat.

per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.

TRANSPORT A L’ABOCADOR

L'excavació de rases en terres, amb una amplada de fons fins a dos metres (2 m) i una fondària fins a
quatre metres (4 m), es mesurarà en tot el volum de la rasa per metres cúbics excavats, mesurats per
diferència entre els perfils presos abans d'iniciar els treballs i els perfils finals, segons la secció tipus
teòrica prevista d'acord amb l'element a situar i les especificacions que sobre aquest tipus d'unitat d'obra

1. Metre cúbic de transport de terres, amb un recorregut de fins a 20 Km, amb camió de 12 T.
carregat amb mitjans mecànics.

s'exigeixen al present Plec.
El transport de productes procedents de les excavacions o demolicions es mesurarà entre el material
L'amplada del fons de la rasa vindrà determinada en funció de l'element a emprar, d'acord amb les

sobrant no utilitzat per a replens i el total excavat.

condicions tècniques que, per a cadascun d'ells, es fixen en els Plànols i altres documents d'aquest
Projecte.

Inclou el transport a lloc d’utilització de productes que no hagin de ser utilitzats amb posterioritat en el
replè de la pròpia excavació i el amuntegament, al costat del lloc de treball, dels que hagin d’emprar-se

El preu assenyalat comprèn el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària

per aquest fins.

i mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises
per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.

El preu assenyalat comprèn, manipulació i transport de tots els materials, maquinària i mà d’obra
necessària per a la seva excavació i, en general , totes les necessitats circumstancials precises per tal

3.

Metre cúbic d'excavació en roca en explanacions o rases, inclosa l'elevació dels productes

que l’execució realitzada sigui aprovada per la inspecció Facultativa, incloent-hi el canó d’abocament

sobrers al punt de càrrega, càrrega i transport a abocador, mesurat sobre perfil.

del abocador.

Plec de prescripcions
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REPLÈ I COMPACTACIÓ DE RASES, APUNTALAMENTS I ESGOTAMENTS

El preu assenyalat comprèn el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària
i mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises

1.

Metre cúbic de rebliment i piconatge de rasa d’amplària de més d e 1,5 m i fins a 2 m, amb
material tolerable procedent de la mateixa excavació en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant con vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % del Proctor Modificat.

El replè i compactació de rases quan el material de replè sigui de la mateixa excavació, ja sigui de la
extreta al lloc d'utilització o en altres parts de l'obra, es mesurarà i pagarà en tot el volum pels metres

per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.
4. Metre quadrat d’apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 6 m d’alçària, amb puntuals
metàlꞏlics i fusta, per una protecció del 100 %.
L'estrebament es mesurarà i pagarà per metres quadrats de paret lateral coberta.

cúbics d'estesa i compactació, mesurats per diferència entre els perfils presos abans d'iniciar els treballs

Els preus seran d'aplicació únicament als trams definits en Projecte. Per tant, no serà d'aplicació com a

i els perfils finals, una vegada compactat el replè segons la secció tipus teòrica, segons les

preu unitari independent.

especificacions que per a aquest tipus d'unitat d'obra s'exigeixen en aquest Plec, amb deducció del
volum ocupat pels elements colꞏlocats.

Inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà d'obra
necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per tal

El preu assenyalat comprèn el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària

que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.

i mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises
per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.

5.

Metre cúbic d’esgotament d’excavacions a cel obert, rases i pous, amb electrobomba
submergible per un cabal màxim de 300 m3/h i alçària total fins a 15 m.

2.

Metre quadrat de repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d’amplària, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % de Proctor Modificat.

L'excavació realitzada sota el nivell freàtic, mesurada i pagada amb el preu pertinent entre els definits
amb anterioritat, tindrà la compensació d'un sobre-preu per esgotament aplicable als metres cúbics

El repàs i piconatge de rases, es mesurarà i pagarà en tota la superfície per metres quadrats compactats,

excavats en aquestes condicions i mesurats en obra i aprovats expressament en cada tram indicat en

per l’amplada representada als perfils transversals segons la secció tipus teòrica, segons les

el Projecte present per l'Enginyer Encarregat de l'Obra.

especificacions que per a aquest tipus d'unitat d'obra s'exigeixen en aquest Plec.
El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i
El preu assenyalat comprèn la maquinària i mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general,

mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises

totes les necessitats circumstancials precises per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció

per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.

Facultativa.

OBRES DE FÀBRICA
3.

Metre cúbic de sorra de riu en zona de tub, llit de suport amb material seleccionat de la
mateixa excavació, segons especificacions, mesurat sobre perfil.

1.

Metre quadrat d'encofrat i desencofrat a una cara amb taules de fusta de pi, per a murs de

La formació de la base de sorra per a l'assentament del tub de sanejament es mesurarà i pagarà per

contenció de base rectilínia, per a deixar  5,00 formigó vist i suport amb puntal per una

metres cúbics mesurats sobre les dades finals d'acord amb les dimensions teòriques previstes en el

alçària de treball.

Projecte. Dins de la compactació al noranta-cinc per cent (95%) del Proctor Modificat s'inclou l'aigua.
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L'encofrat pla en fonaments i alçats de murs es mesurarà i pagarà per metres quadrats de superfície de

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i

formigó encofrat.

mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises
per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i
mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises

5.

per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.
2.

Metre cúbic de subministrament, collocació, vibrat i curat de formigó HA-25 per armar de
dos-cents quilograms per centímetre quadrat (250 kg/cm2) de resistència característica.

Quilogram d'acer corrugat tipus B 500 S en barres rodones per a armadures, doblegat i

Es mesurarà per metres cúbics de formigó, mesurats sobre Plànols de les obres compreses en aquest

colꞏlocat a l'obra, inclòs ancoratge, separadors i pèrdues per retalls.

Projecte.

L'acer corrugat per a armadures es mesurarà i pagarà en quilograms d'acer rodó, mesurats sobre

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i

Plànols en obres especials compreses en aquest Projecte.

mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises
per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i
mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises

6.

per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.

tres-cents quilograms per centímetre quadrat (300 kg/cm2) de resistència característica.

3.

Quilogram en perfils laminats tipus A-42-B, per a elements d’ancoratge, galvanitzat, en perfils

Es mesurarà per metres cúbics de formigó, mesurats sobre Plànols de les obres compreses en aquest

laminats, sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a

Projecte.

Metre cúbic de subministrament, collocació, vibrat i curat de formigó HA-30 per armar de

l’obra.
El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i
L'acer laminat en perfils es mesurarà i pagarà en quilograms mesurats sobre Plànols en obres especials

mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises

compreses en aquest Projecte.

per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i

7.

Metre quadrat de paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat rugós de 40 x 20 cm.

mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises

RG N/mm2 (58.86 Kp/cm2) de morter de ciment d’una cara vista, de color especial, colꞏlocat

per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.

amb morter de ciment 1:4 elaborat a l’obra amb formigonera de 165 L.

4.

Metre cúbic de subministrament, collocació, vibrat i curat de formigó HM-20 en massa de

La fàbrica de bloc foradat de 20 cm de gruix es mesurarà en metres quadrats realment aixecats en obra.

2

cent quilograms per centímetre quadrat (200 kg/cm ) de resistència característica.
El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i
Es mesurarà per metres cúbics de formigó, mesurats sobre Plànols de les obres compreses en aquest

mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises

Projecte.

per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.
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8.

Metre quadrat de paredó ceràmica de 10 cm de gruix.

El subministrament i collocació del perfil d'estanqueïtat de P.V.C. o similar es mesurarà i abonarà per
metre lineal de longitud de costat d'impermeabilització realment colꞏlocada. L'amidament es deduirà dels

La fàbrica de paredó de 10 cm de gruix es mesurarà en metres quadrats realment aixecats en obra.
El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i
mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises
per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.
9.

Metre quadrat d'arrebossat reglejat amb morter de ciment putzolànic 1:6 i sorra de riu en
elements horitzontals i verticals.

L'arrebossat reglejat de superfície amb morter de ciment putzolànic es mesurarà i abonarà per metres
quadrats de superfície enfoscada, mesurats sobre les parts de l'element definides en els Plànols del
Projecte.
El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i
mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises
per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.
10.

Metre lineal de subministrament i collocació de peça de remat de pedra artificial en

Plànols del Projecte.
El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i
mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises
per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.
12.

Metre quadrat de subministrament i collocació de material lleuger inorgànic de dos
centímetres (2 cm) de gruix.

El material lleuger inorgànic de dos centímetres (2 cm) de gruix per a juntes de dilatació es mesurarà
per metre quadrat de material realment colꞏlocat. L'amidament es deduirà dels Plànols del Projecte.
S'inclou el fixat del material a l'estructura a fi d'evitar el seu desplaçament durant el formigonat.
El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i
mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises
per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.
13.

coronació de coberta invertida.

Metre quadrat de subministrament i muntatge de xapa metàlꞏlica estriada per a tapa, inclús
part proporcional de marc.

El subministrament i collocació de peça de remat de pedra artificial o similar es mesurarà i abonarà per

La xapa metàlꞏlica estriada per a tapa de pou especial es mesurarà per metres quadrats completament

metres lineals de peça mesurats en el sentit principal d'aquesta mateixa. L'amidament es deduirà dels

instalꞏlats, inclosa la part proporcional de marc, mesurats sobre Plànols en les obres especials definides

Plànols del Projecte. S'inclou el polit de la superfície de formigó, en el cas de que aquest sigui necessari.

en el present Projecte.

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i

mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises

mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises

per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.

per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.

11.

14.

Metre lineal de subministrament i collocació de perfil d'estanqueïtat de P.V.C. o similar de
vint centímetres (20 cm).
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La malla metàlꞏlica galvanitzada formada per platines entrecreuades es mesurarà per metre quadrat

3.

realment executat, mesurat sobre Plànols. S'entén inclosa la part proporcional de marc metàlꞏlic i la

Metre quadrat de vorera formada de llosetes hidràuliques de 20x20x4 cm. incloent-hi, solera
de formigó de 10 cm, incloent-hi subministrament i colꞏlocació dels materials.

collocació del conjunt.
El paviment de vorera amb rajoles de pannot hidràulic es mesurarà i abonarà pels metres quadrats
El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i

realment executats, mesurats en obra, quedant inclòs en el seu preu unitari la solera de formigó, el

mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises

morter d'assentament i la beurada del rejuntat final.

per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.
El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i

PAVIMENTACIÓ

mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises
per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.

1.

Metre lineal de vorada de formigó, prefabricat de 14x28 cm, sobre base de formigó en massa

ELEMENTS DE SANEJAMENT

tipus HM-20, incloent-hi subministrament i colꞏlocació dels materials.
El subministrament i collocació de la vorada de formigó es mesurarà per metres lineals mesurats en

1.

Metre lineal de subministrament, colꞏlocació i prova de canonada prefabricada de plàstic
(P.V.C. rígid o flexible, P.R.F.V., polietilè, ...) de qualsevol diàmetre.

obra si són de reposició i sobre Plànols si són de nova planta.
El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i

El subministrament i colꞏlocació de canonada prefabricada de plàstic es mesurarà i abonarà per metres

mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises

lineals de canonada realment colꞏlocada en obra i finalitzada segons les condicions indicades en aquest

per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.

Plec i en els Plànols del Projecte.

2. Metre quadrat de reposició de paviment asfàltic de les mateixes característiques que l’existent.

S'entenen incloses les operacions d’instalꞏlació de la canonada i les juntes. Es descomptarà de
l'amidament la longitud de les peces especials.

El paviment es mesurarà i abonarà per metres quadrats reposats, mesurats sobre Plànols de seccions
tipus d'aquest Projecte i aplicats en els trams indicats.

Aquest preu inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà
d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per

La reparació de la superfície es considera inclosa a la unitat d'obra que correspon a la construcció de la

tal que l'obra realitzada sigui aprovada per al Inspecció Facultativa.

capa subjacent i, per tant, no es pagarà per separat, així com els regs precisos per tal d'assegurar la
qualitat de la unió entre ferms i entre ferm i sòl, i la compactació que queda especificada en el capítol
corresponent del Plec d'aquest Projecte.

2.

Unitat de subministrament i collocació de base prefabricada de pou de registre de formigó
armat de 1.200 mm de diàmetre, interior, incloent-hi p.p. de juntes i base de formigó de neteja
de 10 cm.

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i
mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises

Les bases dels pous de registre de qualsevol diàmetre es mesuraran i pagaran per unitats realment

per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.

colꞏlocades segons les condicions indicades en aquest Plec i en els Plànols del Projecte.
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El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i

El subministrament i collocació dels marcs i tapes de pous de registre o especials de fosa dúctil i

mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises

seixanta centímetres (60 cm) de diàmetre amb dispositiu antirrobatori es mesuraran i abonaran per

per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.

unitats realment executades i acabades segons les condicions indicades en aquest Plec i en els Plànols
del Projecte.

3.

Metre lineal de paret per a pou circular de D 120 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada, colꞏlocades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l’obra amb formigonera de

Aquest preu inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà

165L.

d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per
tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.

Els pous de registre de qualsevol diàmetre interior de formigó armat prefabricat es mesuraran i pagaran
per metres lineals de pou de registre totalment instalꞏlat segons les condicions indicades en aquest Plec

6.

i en els Plànols del Projecte. Es descomptarà de la longitud total del pou l'espai ocupat per la base, la

Unitat de graó d'acer recobert amb polipropilè per a pou de registre o especial, totalment
instalꞏlat.

llosa de transició si existeix, la longitud de pou de diferent diàmetre si existeix i el con de reducció 1200El subministrament i collocació d'esglaons d'acer recoberts amb polipropilè es mesurarà i abonarà per

600.

unitats realment collocades i acabades segons les condicions indicades en aquest Plec i en la disposició
El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i

indicada en els Plànols del Projecte.

mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises
per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.

Aquest preu inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà
d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per

4.

Unitat de subministrament i collocació de con o llosa de transmissió prefabricada de

tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.

formigó armat de 1200-600 mm. incloent-hi juntes.

EQUIPS HIDRÀULICS I MECÀNICS
Els cons o lloses de reducció de 1200-600 mm de diàmetre de la tapa es mesuraran i pagaran per unitats
realment executades. Es seguiran les especificacions que per a aquesta unitat d'obra s'inclouen en
aquest Plec i en els Plànols del Projecte. S'entén inclòs en aquest preu la realització del recrescut

1.

Unitat de subministrament i instalꞏlació de comporta mural lateral, totalment instalꞏlada i
provada.

necessari per deixar la tapa a la cota del carrer o superfície exterior.
El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i
mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises
per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.
5.

Unitat de bastiment i tapa per a pou de registre de fosa gris, D 60 cm i 45 Kg de pes col.locat
amb morter de ciment 1:4 elaborat a l’obra amb formigonera de 165 L.
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2.

Unitat de subministrament i instalꞏlació de comporta tipus enclusa, totalment instalꞏlada i

Aquest preu inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà

provada.

d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per
tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa

El subministrament i collocació de comporta tipus enclusa es mesurarà i abonarà per unitat realment
colꞏlocada i acabada segons les condicions indicades en aquest Plec i en la disposició indicada en els

5. Unitat de subministrament i instalꞏlació de polispast elèctric, totalment instalꞏlat i provat.

Plànols del Projecte.
El subministrament i collocació de polispast elèctric es mesurarà i abonarà per unitat realment
Aquest preu inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà

colꞏlocada i acabada segons les condicions indicades en aquest Plec i en la disposició indicada en els

d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per

Plànols del Projecte.

tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.
Aquest preu inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà
3.

Unitat de subministrament i instalꞏlació de comporta abatible de canal, totalment instalꞏlada

d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per

i provada.

tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa

El subministrament i collocació de comporta abatible de canal es mesurarà i abonarà per unitat realment

EQUIPS ILUMINACIÓ

colꞏlocada i acabada segons les condicions indicades en aquest Plec i en la disposició indicada en els
Plànols del Projecte.
Aquest preu inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà

1. Unitat de subministrament i instalꞏlació de bàcul troncocònic, totalment instalꞏlada i
provada.

d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per

El subministrament i collocació de bàcul troncocònic es mesurarà i abonarà per unitat realment

tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.

colꞏlocada i acabada segons les condicions indicades en aquest Plec i en la disposició indicada en els

4. Unitat de subministrament i instalꞏlació de mecanisme deflector per a instalꞏlar en canal

Plànols del Projecte.

de navegació i reg per a retenció i desviament de flotants al nou sobreeixidor de

Aquest preu inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà

descàrrega, totalment instalꞏlat i provat.

d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per

El subministrament i collocació de mecanisme deflector per a instalꞏlar en canal de navegació i reg per
a retenció i desviament de flotants al nou sobreeixidor de descàrrega es mesurarà i abonarà per unitat

tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.

UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PLEC

realment colꞏlocada i acabada segons les condicions indicades en aquest Plec i en la disposició indicada
en els Plànols del Projecte.

Les obres no prescrites en el present Plec de Condicions i que calgui realitzar segons el projecte a judici
de l'Enginyer Encarregat, es pagaran aplicant els preus unitaris del Quadre de Preus.

Plec de prescripcions
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Si aquests no exhaurissin la valoració d'aquestes obres es faran els necessaris contradictoris entre
l'Administració i la Contracta basant-se en els que figuren en el present Projecte actualitzats al moment

1a. Que l'Administració contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la justificació i descomposició
del pressupost de la partida alçada.

del seu ús o aplicació.
2a. Que l'import total de l'esmentada partida alçada, tenint en compte en la seva valoració tant els preus

RESERVA PER INSTALLACIONS ESPECIALS

inclosos en els quadres de preus com els nous preus d'aplicació, no excedeixi de l'import figurat en
el Projecte.

L'Administració es reserva el dret d'adquirir per sí mateixa aquells materials propis o elements que per
la seva naturalesa especial no siguin d'utilització normal en les Obres, o estiguin subjectes a la situació
dels mercats en el moment de l'execució; podent, d'acord amb aquest apartat, contractar separadament

Es consideren "Partides Alçades d'abonament íntegre" aquelles que es refereixin a treballs definits en
els documents contractuals del Projecte i no siguin susceptibles de mesurament segons el Plec.

subministrament i collocació de tots o part dels esmentats materials, sense que el Contractista tingui

Les partides alçades d'abonament íntegre s'abonaran al Contractista en la seva totalitat, un cop

dret a cap reclamació.

finalitzats els treballs o obres a les quals es refereixen d'acord amb les condicions del contracte i sense

Si aquest fos el cas, el Contractista donarà tota classe de facilitats per a la instalꞏlació i realització de
proves per part de la casa subministradora o instalꞏladora, si bé se li pagaran totes les despeses que
això origini, calculades contradictòriament per la Inspecció Facultativa.

PARTIDES ALÇADES

perjudici del que pugui establir el Plec de prescripcions tècniques particulars respecte del seu
abonament fraccionat en casos justificats.
Quan l'especificació dels treballs o obres constituïts d'una partida alçada d'abonament íntegre figuri de
manera incompleta, imprecisa o insuficient al final de la seva execució, s'atindrà a les instruccions que
dicti per escrit la Direcció d'Obra, contra les quals podrà alçar-se el Contractista, en cas de
disconformitat, en la forma que estableix el Reglament General de Contractació de l'Estat.

Les partides alçades compreses en aquest Projecte queden classificades com a "Partides Alçades a
justificar" i "Partides Alçades d'abonament íntegre".
Es consideren "Partides Alçades a justificar" les susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts
en unitats d'obra amb preus unitaris. Aquestes s'abonaran als preus de la contracta, d'acord amb les
seves condicions i al resultat de les mesures corresponents.
Quan els preus d'una o vàries unitats d'obra de les que integren una partida alçada a justificar no figurin
incloses en els quadres de preus, es procedirà conforme al que s'ha disposat en el paràgraf segon de
l'article 150 del Reglament General de contractació de l'Estat.

OBRES QUE NO SÓN D'ABONAMENT
No es pagaran les obres que no s'ajustin al Projecte o a les prescripcions per escrit de l'Enginyer
Encarregat en contra i que el Contractista hagi executat per error, per comoditat o per conveniència.

NORMES COMPLEMENTÀRIES D'AMIDAMENT I PAGAMENT
Per totes les unitats no definides i que consten en el Quadre de Preus del Projecte, s'entén que el
pagament correspon a l'obra totalment executada i acabada d'acord amb el Plec de Condicions, incloent

Perquè la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació del Projecte hauran

mà d'obra, materials, estris i maquinària precisa i totes les despeses ocasionades per deixar l'obra

de complir-se conjuntament les dues condicions següents:

realitzada de conformitat amb allò prescrit al present Projecte.
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CERTIFICACIONS

AUTORITAT DE L'ENGINYER ENCARREGAT

Les obres executades es pagaran al Contractista per mitjà de certificacions mensuals o no, que incloguin

L'Enginyer Encarregat de les Obres resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels

relacions valorades de les obres realment executades en el període a que fa referència cada certificació

materials emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de Plànols i especificacions

d'acord als Preus del Quadre aplicats segons aquest capítol del Plec i entenent-se compreses les

i, en general, tots els problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs encomanats, sempre

valoracions descrites per a cada unitat en els articles del Capítol 3 d'aquest Plec.

que estiguin dins de les atribucions que li concedeixi la Legislació vigent sobre el particular.

OBRES I MATERIALS DE PAGAMENT EN CAS DE RESCISSIÓ DE LA

SUB-CONTRACTES

CONTRACTA.
Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de l'Enginyer Encarregat de
Pel cas de rescissió de la Contracta, qualsevol que fos la causa, no seran de pagament més obres

les mateixes.

incompletes que les que constitueixin unitats completes definides en el Quadre de Preus, sense que es

Les solꞏlicituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i acompanyar-se

pugui demanar la valoració d'unitats d'obra fraccionades en una altra forma que l'establerta en l'esmentat

amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar dels treballs que han de ser

Quadre. Qualsevol altra operació realitzada, material utilitzat o unitats que no estiguin totalment

objecte de subcontracte està particularment capacitada i equipada per a la seva execució. L'acceptació

acabades, no seran objecte de pagament, llevat d'amuntegaments i/o obres especials d'infraestructura.

del subcontracte no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat contractual.

5. CAPÍTOL 5 - DISPOSICIONS GENERALS

PROGRAMA DE TREBALL

CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE
Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de l'Administració un
Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, hauran d'ésser

programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les diferents

executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradicció entre els Plànols i el

unitats d'obra, compatible amb el termini total d'execució. Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporarà

Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim.

a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter contractual.

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de l'Obra que

El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i maquinària que es

siguin indispensables per portar a terme l'esperit o intenció exposats en els esmentats documents i que,

compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran adscrits a l'Obra

per ús o costum, hauran de ser realitzats, no només no eximiran el Contractista de l'obligació d'executar

sense que, en cap cas, el Contractista pugui retirar-los sense autorització de l'Administració.

aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser executats com
si haguessin estat completament i correcta especificats en els Plànols i Plec de Condicions.

Plec de prescripcions

L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà excepció alguna de
responsabilitat pel Contractista en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals convinguts.
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REPLANTEIG DE LES OBRES

L'Enginyer Encarregat podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en el moment de
la certificació de la unitat corresponent

L'Enginyer Encarregat de les Obres serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució

PERMISOS I LLICÈNCIES

i subministrarà al Contractista tota la informació que es precisi perquè les Obres puguin ser realitzades.
El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per

El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a l'execució

efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de referència que es requereixin.

de les Obres, exceptuant els corresponents a l'expropiació de les zones definides en el Projecte.

INICIACIÓ I AVANÇ DE LES OBRES

SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de l'Enginyer Encarregat, i començarà els

La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre Ministerial del 14 de

treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de manera que pugui garantir-se

març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a l'O.M. nº 67/1960 de la Direcció General

el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els terminis

de Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives

programats.

abans del final de les Obres.

PLÀNOLS DE DETALL DE LES OBRES

L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin pel trànsit
siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenir-se en perfectes

A petició de l'Enginyer Encarregat de les Obres, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall que

condicions de rodolada. En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments precisos.

s'estimin necessaris per a l'execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats es sotmetran a

CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DELS DESVIAMENTS

l'aprovació de l'Enginyer Encarregat, acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs justificatius que es
requereixin per a la seva major comprensió.

Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes d'accés a trams

MODIFICACIONS DEL PROJECTE D'OBRA

parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les característiques que figuren en els
corresponents Plànols de detall i documents que es redactin durant l'Obra i s'abonaran d'igual manera

Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions en el Projecte,

que les restants obres contractades. La seva conservació durant el termini d'utilització estarà a càrrec

durant el seu desenvolupament, l'Enginyer Encarregat podrà ordenar o proposar les modificacions que

del Contractista.

consideri necessàries d'acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la matèria.

OBLIGACIÓ DE REDACTAR ELS PLÀNOLS AL FINAL D'OBRA

En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin
pel trànsit siguin mínimes i el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la seva perfecta
regulació.

El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra (Plànols "as built") a mida
que es vagin executant les diferents unitats d'obra.
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PRECAUCIÓ CONTRA INCENDIS

de conversió seran definits per l'Enginyer Encarregat de les Obres qui, per escrit, justificarà al
Contractista els valors adoptats.

El Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis, així

RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ DE LES

com a les que dicti l'Enginyer Encarregat de les Obres.

OBRES
En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs innecessaris, i serà
responsable de la propagació dels que es requereixin per a l'execució de les Obres, així com dels mals
i perjudicis que per aquest motiu es produeixin.

AMUNTEGAMENTS, AMIDAMENT I APROFITAMENT DE MATERIALS

El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material seleccionat
que trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord amb els preus que per a ells s'hagin
establert en el Contracte. En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els materials necessaris per
executar aquelles parts de l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst executar amb materials

Queda completament prohibit efectuar amuntegaments de materials, de qualsevol naturalesa, sobre la

utilitzats en altres unitats.

plataforma de la carretera i en aquelles zones marginals que defineixi l'Enginyer Encarregat de les

Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a càrrec del Contractista, de

Obres.

manera immediata.

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la seva qualitat i per tant

Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades adequadament, a càrrec del

l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el moment de la seva

Contractista.

utilització.
Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a càrrec del
Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de recondicionar-se una vegada

Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de

acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el seu

qualsevol altre manera acceptable.

aspecte original. Totes les despeses requerides per això aniran a càrrec del Contractista.
De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin
El Contractista haurà de situar, en els punts que designi l'Enginyer Encarregat de les Obres, les balances

durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia immediata de les troballes a l'Enginyer

o installacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerides i la seva utilització haurà

Encarregat i colꞏlocar-los sota custòdia.

d'anar precedida de la corresponent aprovació de l'esmentat Enginyer Encarregat.
Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits
Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, sobre vehicles

d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser perjudicial,

adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser prèviament aprovats

durant l'execució de les Obres.

per l'Enginyer Encarregat de les Obres i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada
vehicle autoritzat portarà una marca, clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions
utilitzades per a la seva aprovació. Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors

Plec de prescripcions
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CONSERVACIÓ DEL PAISATGE

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a préstecs o
pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui necessària la seva utilització. Tanmateix, es

El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i instalꞏlacions
que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l'estètica i el paisatge de les zones en
que es trobin situades les Obres.
En aquest sentit, tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petrils i altres elements que puguin ser
perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que, en cas
de produir-se, seran restaurades a càrrec seu.
De la mateixa manera, tindrà cura el seu emplaçament i el sentit estètic de les seves instalꞏlacions,

condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que quedin en condicions acceptables.
Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions
estètiques d'acord amb el paisatge circumdant.
Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte d'abonaments
directes per la seva realització.

DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser prèviament autoritzats per
l'Enginyer Encarregat de les Obres.

Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les Obres o la seva
comprovació, i els replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret d'inspecció que legalment estigui

CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES

autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, remoguda i retirada de tota classe de construccions
auxiliars; els de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de protecció

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes provisionalment,

d'amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits

totes les obres que integrin el Projecte.

vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de neteja i evacuació de deixalles i
escombraries; els de construcció i conservació durant el termini de la seva utilització de petites rampes

De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de garantia, a partir

provisionals d'accés a trams parcials o totalment acabats; els de conservació durant el mateix termini de

de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu càrrec, qualsevol part d'aquestes que

tota classe de desviaments que no es facin aprofitant carreteres existents; els de conservació de

hagi experimentat desplaçament o sofert deteriorament per negligència o altres motius que li siguin

desguassos; els de subministrament, collocació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos

imputables o com a conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es

necessaris per proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les instalꞏlacions, eines

pugui considerar com inevitable.

materials i neteja general de l'Obra a l'acabament dels muntatges, conservació i retirada d'instalꞏlacions

El Contractista no rebrà cap partida per la conservació de les Obres durant el termini de garantia, ja que
les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris contractats.

NETEJA FINAL DE LES OBRES

pel subministrament d'aigua i energia elèctrica necessària per a les Obres, així com l'adquisició de les
esmentades aigües i energia; els de les installacions provisionals; els de retirada de materials refusats
i correcció de les deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.
En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran a càrrec del
Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de retirada dels mitjans auxiliars

Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instalꞏlacions de dipòsits i edificis, de caràcter

emprats o no en l'execució de les Obres.

temporal i pel servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplaçament restaurats a la
seva forma original.
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ASSAIGS DE CONTROL

OBLIGACIONS GENERALS I COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT

Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de Transport i

El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les disposicions de caràcter

Mecànica del Sòl, les de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment i de les que

social contingudes en el Reglament General de Treball en la Indústria de la Construcció i aplicables en

successivament puguin ser d'aplicació.

torn del règim local del treball, o que posteriorment es dictin. El Contractista queda obligat també a
complir tot allò que disposi la Llei de Protecció a la Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa,

Els preus d'obra incloent els costos de les proves que es realitzen per indicació de l'Enginyer Encarregat.

així com les restants que siguin aplicables o que puguin dictar-se.

RECEPCIÓ PROVISIONAL
El Contractista comunicarà per escrit a l'Enginyer Encarregat la data prevista per al final de les Obres

TERMINI D'EXECUCIÓ
El termini d'execució començarà a contar des de la data de la firma de l'Acta de Replanteig.

amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho comunicarà a la Propietat qui nombrarà el seu
Representant per a la recepció provisional i qui, al mateix temps, fixarà la data per a aquesta mateixa,

L'Acta de Replanteig es firmarà en el termini màxim de quinze (15) dies a partir de la data de l'adjudicació

comunicant-la per escrit al Contractista i a l'Enginyer Encarregat.

definitiva.

El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar reclamacions en Acta.
S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de la Propietat, l'Enginyer
Encarregat i el Contractista.

RECEPCIÓ DEFINITIVA
Passat el termini de garantia i després dels tràmits reglamentaris, es procedirà a efectuar la recepció
definitiva de les Obres, una vegada realitzat l'oportú reconeixement d'aquestes, i en el cas que totes
elles es trobin en les condicions degudes.
Al procedir a la recepció definitiva de les Obres, s'aixecarà per triplicat l'Acta corresponent que, una

TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció Provisional.

PENALITZACIONS
El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrirà una penalització per cada dia hàbil que excedeixi del
termini d'execució de les obres previst en el Projecte. L'esmentada penalització serà, en el seu cas,
descomptada de la liquidació de les obres.

CONTROL DE QUALITAT

vegada firmada pel Representant de la Propietat l'Enginyer Encarregat i el Contractista s'elevarà a
l'aprovació de la Superioritat.

Plec de prescripcions

El control serà el definit per la Propietat al seu Plec particular.
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Barcelona, setembre de 2.020
L’Autor del Projecte

Roberto Vicente Martín
Enginyer civil
Nº de colꞏlegiat: 10.225
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Pàg.:

1

P-1

E222B432

m3

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
(NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

9,28

€

P-2

E7J5129A

m

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 15 mm de fondària, amb
massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
específica
(SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

7,78

€

P-3

E7J5C5D0

m

Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior
del junt
(DISSET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

17,82

€

P-4

ED5A1600

m

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

12,75

€

P-5

EDKZHJB4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

126,95

€

Tub flexible de PVC amb ànima d'acer M-20, tipus ondaplast d'interflex o equivalent, color
gris, incloent part proporcional de racords, premsaestopes i accesoris de muntatge i fixació
superficial.
(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

6,47

Safata aïllant de PVC perforada, de 100x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta,
muntada sobre suports horitzontals.
S'inclou part proporcional de suportacions, accessoris i material auxiliar necessari per a la
correcta instal·lació.
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

62,69

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

4,91

Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment
(CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

14,70

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

12,54

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment
(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

36,71

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial
(NORANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

99,08

Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i làmpada d'halogenurs metàl·lics,
de 150 W de xapa d'alumini anoditzat, equip elèctric incorporat, tancada, ancorada a paret.
S'inclou lluminària, làmpada, equip d'encesa, caixa de connexions, presa de terra i
canalitzacions, suportacions a columna, material auxiliar i accessoris necessaris,

166,23

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

P-11

P-12

P-13

EG21H71X

EG2C2S42

EG312556

EG62DGAJ

EG63D15R

EGDZ1102

EH61RC99

EHA21BV9

m

m

m

u

u

u

u

u

Pàg.:

2

completament instal·lada i funcionant.
Partida a determinar amb la D.F.
(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
P-14

F9G22738

m3

Paviment de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2
de pols de quars gris
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

124,26

€

P-15

FDDZS005

u

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
(VINT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

20,19

€

P-16

FDK262G7

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació
(CENT DIVUIT EUROS)

118,00

€

P-17

FGD1421E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
(VINT-I-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

27,12

€

P-18

FR3P8601

m3

Argila compactada per a capa de impermeabilització.
(NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

91,70

€

P-19

G2131323

m3

Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió
(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

73,45

€

P-20

G2144301

m3

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

54,28

€

P-21

G21YD320

u

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant
intercambiable
(VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

888,68

€

P-22

G2214101

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió
(TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

3,18

€

P-23

G2225521

m3

Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

14,28

€

P-24

G2263211

m3

Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació
(DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

2,97

€

P-25

G2265211

m3

Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

10,68

€

€

€

€

€

€

€

€

€

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

3

P-26

G2266211

m3

Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

15,97

€

P-27

G22D3011

m2

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió
(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

1,35

€

P-28

G261ESG1

h

Esgotament amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 600 m3/h i alçària
manomètrica total fins a 10 m
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

38,22

€

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km
(TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

3,75

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat
(VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

20,33

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

13,22

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
(SET EUROS)

7,00

Escullera amb bloc de pedra granítica de 1200 a 2000 kg, estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
(CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

102,65

Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

1,66

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers d'encadellat de fusta de pi i
suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base curvilínia encofrats a una
cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

62,09

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

12,71

Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba
(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

108,85

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

122,86

P-29

P-30

P-31

P-32

P-33

P-34

P-35

P-36

P-37

P-38

G2R350A7

G2R540J0

G2RA71H0

G2RA7LP1

G3121921

G32B3101

G32D2215

G3Z112P1

G45C18H4

G45C19G3

m3

m3

m3

m3

m3

kg

m2

m2

m3

m3

Pàg.:

4

P-39

G45F19G3

m3

Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

122,86

€

P-40

G45R0001

u

Rampa d'accés fixa de formigó per a facilitar sortida del canal d'aus aquàtiques, amfibis o
rèptils que puguin quedar atrapats a l'interior.
Serà de formigó armat, de doble pendent, amb una amplada no inferior a 50cm, de base
rugosa i pendent suau (màxim 30º). Totalment acabada.
(TRES MIL QUATRE-CENTS SETZE EUROS)

3.416,00

€

P-41

G4BC3100

kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

1,67

€

P-42

G4DC1D00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb
tauler de fusta de pi
(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

33,77

€

P-43

G4DF2105

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a mur
d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

36,04

€

P-44

G4DFE115

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i puntals metàl·lics,
per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist,
(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

46,71

€

P-45

G7B111E0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2,
col·locat sense adherir
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

3,61

€

P-46

G7J1AUW0

m2

Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè
expandit (EPS), de 20 mm de gruix
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

11,54

€

P-47

G7J522R1

m

Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada
amb pistola manual
(DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

2,50

€

P-48

G931201J

m3

Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM
(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

25,75

€

P-49

G9GA5T37

m3

Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, remolinat mecànic
(CENT ONZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

111,07

€

P-50

GDB1U010

u

Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10 cm de gruix, lleugerament
armada amb una malla electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia
d'1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de registre
(VINT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

20,32

€

P-51

GDD1C524

m

Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:6
(TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

340,63

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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P-52

GDD1U020

u

Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons
(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

145,36

€

P-53

GDD1U170

u

Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de
graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

146,14

€

P-54

GDDZ51A4

u

Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18
mm, col·locat amb morter ciment 1:6
(VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

20,26

€

P-55

GDDZ6DD4

u

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
(DOS-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

205,49

€

P-56

GG21R91G

m

Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment. S'inlcou part proporcional
d'unions, suportacions, accessoris i d'altre material auxiliar necessari per a la seva correcta
instal·lació.
(TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

3,89

€

P-57

GG22RG1K

m

Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada
(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

2,94

€

P-58

GG22RJ1K

m

Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

3,64

€

P-59

GGD10002

u

Cartutx soldadura aluminotèrmica de piqueta de presa de terra amb el cable de la malla
soterrada.
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

12,33

€

P-60

GGDZ0004

u

Connexió de ponts equipotencials entre brides per a posada a terra de canonades, safates i
altres elements conductors de la instal·lació.
(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

234,07

€

P-61

GHM11F22

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau
de formigó
(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

287,05

€

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb 6 móduls LED
estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120 LED i un dispositiu
d'alimentació i control no regulable de 129 W de potència total, flux lluminós 9650 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori
per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport
(MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

1.390,55

Pont grua elèctric de 5000 kg, llum entre eixos de rodadura 8500 mm amb recorregut vertical
del ganxo de 8500 mm de disseny modular sense soldadures amb motor, reductor i tambor
fàcilment accessibles que redueixen els temps de manteniment. Guia de cable d'acer
GGG-50, relació tambor/cable conforme a la classe ISO:M-6/FEM:3 m amb variador de

22.500,00

P-62

P-63

GHN15FA6

GI5TUU10

u

u

Pàg.:
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velocitat en el carro de traslació, amb variador de velocitat en la traslació del pont grúa,
inclou subministrement i col·locació sobre bigues carrileres, instal·lació electrica, acabat amb
desengreixant més imprimació i color groc similar RAL-1028 i finals de carrera en tots els
moviments. Preparat per intempèrie. Totalment instal·lat i provat.
(VINT-I-DOS MIL CINC-CENTS EUROS)
P-64

GJSA0050

u

Subministrament i instal·lació de comporta abatible de canal, d'eix inferior tipus CBI model
COUTEX o similar.
Dimensions 8500 mm d'amplada, 2200mm d'alçada amb estanqueitat a 3 bandes i
accionament olehidràulic.
El preu inclou el transport, ensamblatge a obra, muntage mecànic, elèctric i hidràulic, amb
quadre elèctric.
Aquesta partida inclou tots els elements necessaris per al seu funcionament.
(CENT VINT MIL CINC-CENTS EUROS)

120.500,00

€

P-65

GJSBE005

u

Mecanisme deflector per a instal.lar en canal de navegació i reg per a retenció i desviament
de flotants al nou sobreeixidor de descàrrega, en acer S275JR galvanitzat i xapa deflextora
de tràmex galvanitzat, amb doble cabrestant d'accionament elèctric, totalment instal·lat i
probat. Inclou quadre elèctric d'accionament i control.

33.927,86

€

42,00

€

(TRENTA-TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
P-66

GN9D005

u

Subministrament i col·locació en solera de canal de vàlvula depressora
(QUARANTA-DOS EUROS)

P-67

GNCM0001

u

Suministrament i instal·lació de comporta mural lliscant model CMD de Coutex o similar,
totalment instal·lada i provada, fabricada en AISI 304Lde 1200x1200 mm accionada amb
motor actuador elèctric.
Aquesta partida inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta instal·lació.
(VINT MIL CINC-CENTS EUROS)

20.500,00

€

P-68

GNCM0002

u

Suministrament i instal·lació de comporta tipus enclusa tipus CE de COUTEX o similar, de
12.500m d'amplada de canal i 4.300 mm d'alçada de taulell accionada amb grup
oleohidràulic. Inclou muntatge mecànic, hidràulic i elèctric totalment instal·lada i provada.
(DOS-CENTS SETANTA-CINC MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS)

275.655,00

€

P-69

GR110001

m2

Desbrossada dels canyars d'Arundo donax existents a l'àmbit del canal. Aquesta partida
inclou la retirada i la correcta gestió posterior dels residus vegetal, per tal d'eliminar la
capacitat de rebrot.
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

0,86

€

P-70

GSZ1Z001

u

Unitat de jornal d´equip de submarinista ( encàrregat i oficial) per a les feines
d'impermeabilització de la comporta tipus taintor existent. Aquestes feines consisteixen en la
incorporació d'elements, com draps i premsa estopes, per aconseguir millorar la
impermeabilització de la comporta existent. Aquesta partida incorpora tots els materials i
elements necessaris per a la seva correcta execució.
(DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

2.234,23

€

P-71

GXPAIM01

PA

Partida alçada a justificar a disposició de la direcció de les obres per a imprevistos d'obra.
(SEIXANTA-CINC MIL EUROS)

65.000,00

€

P-72

GXPARE01

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per la classificació a peu d'obra segons Real Decreto
105/2008, càrrega, transport i deposició controlada a instal·lació autoritzada de gestió o
reciclatge, de tots els residus d'obra segons la llista europea de Residus (ordre
MAM/304/2002), catàleg europeu de residus (CER) i catàleg de residus de Catalunya (CRC).
Inclou residus de construcció (excepte terres) i d'enderrocs, residus especials, residus no
especials i residus inerts.
(MIL SIS-CENTS EUROS)

1.600,00

€

€

€
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P-73

GXPASA01

PA

Partida alçada a justificar per al desviament de línia de serveis aèria existent, segons les
directrius tècniques de la companyia distribuidora afectada.
(TRES MIL EUROS)

3.000,00

€

P-74

GXPASS01

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut de l'obra en base a l'estudi i el
Pla de Seguretat i Salut del projecte.
(VINT-I-SET MIL CENT VINT-I-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

27.121,14

€

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió
(CENT NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

197,48

P-75

K2135343

m3

P-76

KG380A07

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-77

P214X-HCP5

m2

P-78

P21Z1-52UX

P-79

P-87

P4E5-DL3C

m2

Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat,
R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, amb relleu especial, de color especial, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment CEM III, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
(VUITANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-88

P4Z5-HAM1

dm3

Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra
(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-89

P534-4SC0

m2

€

Pàg.:
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80,71

€

1,60

€

Coberta de plaques conformades amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 3
nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària entre 100 i 110 mm d'1,2 mm de gruix, amb
una inèrcia entre 292 i 294 cm4 i una massa superficial entre 15,5 i 16,5 kg/m2, acabat llis,
segons la norma UNE-EN 14782, ancorades sobre corretges d'11 a 15 cm d'alçària
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

28,94

€

15,53

€

Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb fil de diamant i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
(SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

727,37

€

P-90

PAD0-H8WK

u

Porta de planxa perforada d'acer d'una fulla batent amb bastiment en perfil laminat d'acer per
a un buit d'obra de 210x90 cm, amb pany i passadors, col·locada
(DOS-CENTS CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

205,14

€

m2

Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments
verticals amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
(VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

8,92

€

P-91

PAFA-7RC8

u

100,69

€

P2218-566C

m3

Excavació de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió
(QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

15,01

€

Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 90x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210
(CENT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-80

P2242-53C8

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM
(QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

4,13

€

P-92

PAN5-7YXF

u

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb
accessoris per a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm
(DINOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

19,12

€

P-81

P2243-53A8

m2

Repàs de talús en roca
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

5,64

€

P-93

PAN5-7Z6C

u

Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 90x215 cm
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

24,73

€

P-82

P3J5-FIFT

m3

Estructura de gabions de tela metalica de torsió, amb peces d'2x1x1 m de tela metàl·lica de
filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de pas de malla, reblert amb pedra
granítica d'aportació col·locada amb mitjans mecànics
(CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

112,98

€

P-94

PB12-DIY2

m

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm
i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella
(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

174,97

€

P-83

P3L7-3CMT

m2

Protecció de talús amb malla metàl·lica, dues de triple torsió, pas de malla de 80 mm i
diàmetre 2,4 mm, ancorada amb barres d'acer corrugades i subjectada amb cables
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

13,96

€

P-95

PB31-HAGU

m2

107,34

€

P-84

P447-DMDI

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura
(TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

3,49

Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors de perfils 30x2 mm,
30x30 mm de quadrícula amb xapa de 2 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafò
2,5 m2, ancorada amb ancoratges mecànics i tacs de nylon i cargols d'acer.
(CENT SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€

P-85

P4B0-608Y

u

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

13,32

€

P-86

P4DM-3HND

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a caixetins d'ancoratge, amb llata de fusta de pi
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

52,24

€
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m3

m
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Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Altres conceptes
Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 15 mm de fondària, amb
massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
específica

P-3

€

B7JZ1090

dm3

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent

0,28174
3,60426

€
€

17,82

€

6,12150
11,69850

€
€

12,75

€

4,87200
7,87800

€
€

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

126,95

€

E7J5C5D0

m

Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior
del junt

m

Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà, de secció 2x1 cm

ED5A1600

m
m

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm
Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre

EDKZHJB4

u
u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

98,43000

€

B0710150

t

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

0,19631

€

EG21H71X

m

€

Tub flexible de PVC amb ànima d'acer M-20, tipus ondaplast d'interflex o equivalent, color
gris, incloent part proporcional de racords, premsaestopes i accesoris de muntatge i fixació
superficial.

6,47

€

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

3,69750

€

BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,15000
2,62250

€
€

62,69

€

Safata aïllant de PVC perforada, de 100x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta,
muntada sobre suports horitzontals.
S'inclou part proporcional de suportacions, accessoris i material auxiliar necessari per a la
correcta instal·lació.

BG2Z10H0

m

Coberta per a safata aïllant de PVC, de 300 mm d'amplària

BGW210GH

u

Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 100 mm
d'alçària i 300 mm d'amplària

BG2C20S0

m

Safata aïllant de PVC perforada, de 100x300 mm

BGY210H1

u

Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 300 mm d'amplària,
per a instal·lació sobre suports horitzontals
Altres conceptes

EG312556

BG312550

m

m

P-10

Altres conceptes

1,89080

€

u

Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

14,70

€

BG62DGAJ

u

Commutador per a muntar superficialment, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa
de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

5,11000

€

BGW62000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors

0,33000
9,26000

€
€

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

12,54

€

EG63D15R

u

BG63D15R

u

Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà

2,98000

€

BGW63000

u

Part proporcional d'accessoris per a endolls

0,40000
9,16000

€
€

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment

36,71

€

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i per muntar superficialment
Altres conceptes

22,01000

Altres conceptes
P-11

EGDZ1102

u

BGDZ1102

P-13

m

m

EG62DGAJ

EH61RC99

u

u

BH61RH9A

28,32369

BG21H710

EG2C2S42

2

Altres conceptes

P-12

BDKZHJB0

Altres conceptes

P-8

7,78

P-9

3,89400

Altres conceptes

P-7

€

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent

BD5A2E00

P-6

9,28000

dm3

Altres conceptes

P-5

€

B7J50090

B7J205D0

P-4

9,28

€

Altres conceptes

Pàg.:

1

10,33260

€

3,60000

€

28,47840

€

8,04000

€

P-14

12,23900

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

4,91

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

3,01920

P-15
€

EHA21BV9

u

u

€

14,70000

€

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial

99,08

€

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt
Altres conceptes

86,59000

€

12,49000

€

Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i làmpada d'halogenurs metàl·lics,
de 150 W de xapa d'alumini anoditzat, equip elèctric incorporat, tancada, ancorada a paret.
S'inclou lluminària, làmpada, equip d'encesa, caixa de connexions, presa de terra i
canalitzacions, suportacions a columna, material auxiliar i accessoris necessaris,
completament instal·lada i funcionant.
Partida a determinar amb la D.F.

166,23

€

BHWA2000

u

Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb làmpades d'incandescència,
descàrrega o mixta

1,63000

€

BHA21BV0

u

Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i làmpada amb vapor de sodi a
pressió alta de 150 W, de xapa d'alumini anoditzat, amb equip elèctric incorporat, tancada

108,97000

€

BHU312E1

u

Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide, amb casquet E40, de potència
150 W
Altres conceptes

14,04000

€
€

124,26

€

F9G22738

m3

B9GZ1210

t

Pols de quars color gris

11,18900

€

B064E26C

m3

Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E
Altres conceptes

89,34450

€

FDDZS005

u

Paviment de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2
de pols de quars gris

41,59000

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

23,72650

€

20,19

€
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BDDZV001

u

Pàg.:

3

3,63000
16,56000

€
€

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

118,00

€

Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes
Altres conceptes

P-16

P-17

P-18

FDK262G7

u

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

46,54000

€

B064500B

m3

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

6,50664

€

FGD1421E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P-20

P-21

P-22

P-23

P-24

€

27,12

€

Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra

4,12000

€

BGD14210

u

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, estàndard
Altres conceptes

7,93000

€

B0315601

t

G2131323

G2144301

G21YD320

G2214101

G2225521

G2263211

B0111000

Argila compactada per a capa de impermeabilització.
Argila impermeable

m3

m3

u

Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió
Altres conceptes
Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant
intercambiable
Altres conceptes

m3

m3

m3

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió
Altres conceptes
Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió
Altres conceptes
Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació
Aigua
Altres conceptes

P-25

64,95336

u

m3

G2265211

m3

Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

B03D5000

m3

Terra adequada

B0111000

m3

Aigua
Altres conceptes

P-26

P-27

BGYD1000

FR3P8601

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

G2266211

m3

Pàg.:

Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació

B03D1000

m3

Terra seleccionada

B0111000

m3

Aigua
Altres conceptes

BDK214F5

Altres conceptes
P-19
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15,07000

€

91,70

€

62,77772
28,92228

€
€

73,45

€

73,45000

€

54,28

€

54,28000

€

888,68

€

888,68000

€

3,18

€

3,18000

€

14,28

€

14,28000

€

2,97

€

0,08850
2,88150

€
€

10,68

€

P-28

P-29

P-30

P-31

P-32

G22D3011

G261ESG1

G2R350A7

G2R540J0

P-34

h

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió
Altres conceptes
Esgotament amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 600 m3/h i alçària
manomètrica total fins a 10 m
Altres conceptes

m3

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km
Altres conceptes
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat
Altres conceptes

€

0,08850
3,24750

€
€

€

0,08850
3,49750

€
€

1,35

€

1,35000

€

38,22

€

38,22000

€

3,75

€

3,75000

€

20,33

€

20,33000

€
€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

13,22

B2RA71H0

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

12,58600
0,63400

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

7,00

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

6,67000

G2RA7LP1

m3

m3

€

0,33000

€

102,65

€

m3

B0441900

t

Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes

25,33020

€

B06NLA2C

m3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20
Altres conceptes

12,76600

€

G32B3101

kg
kg

Escullera amb bloc de pedra granítica de 1200 a 2000 kg, estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

€

G3121921

B0A14200

P-35

12,38400

m3

Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

7,34400

€

G2RA71H0

B2RA7LP1

P-33

m2

15,97

4

G32D2215

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers d'encadellat de fusta de pi i
suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base curvilínia encofrats a una
cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist

64,55380

€

1,66

€

0,00805
1,65195

€
€

62,09

€
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B0A31000

P-36

kg

0,73667

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,50664

€

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

0,04300

€

B0D629A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos

0,05160

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,13600

€

B0D72110

m2

Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 3 usos
Altres conceptes

3,94800
56,44594

€
€

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

12,71

€

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20
Altres conceptes

6,70215

G3Z112P1

m2

G45C18H4

m3

m3

G45C19G3

m3

m3

G45F19G3

m3

m3

B065ED0C

P-40

P-41

G45R0001

G4BC3100
B0A14200

m3

u

kg

€

Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

108,85

€

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

74,50080

G4DC1D00

m2

kg

Clau acer
Altres conceptes

P-43

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a mur
d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m

€

6

0,14904
29,38589

€
€

36,04

€

G4DF2105

m2

B0DZP600

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm

0,64000

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,07311

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,44770

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,50664

€

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

0,04300

€

B0D629A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos

0,05160

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,21760

€

B0D81680

m2

Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos

1,47965
32,58070

€
€

46,71

€

Altres conceptes
P-44

Pàg.:

G4DFE115

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i puntals metàl·lics,
per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist,

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

0,04300

€

34,34920

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,13600

€

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

122,86

€

B0D71130

m2

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

1,46916

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,50664

€

Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb
Altres conceptes

84,01740

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,66585

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,22215

€

B0A14300

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

0,24000

€

B0D629A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos

0,05160
43,37560

€
€

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2,
col·locat sense adherir

3,61

€

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2
Altres conceptes

1,88100
1,72900

€
€

Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè
expandit (EPS), de 20 mm de gruix

11,54

€

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió,
de 0,45 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte
Altres conceptes

2,41920

Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb
Altres conceptes

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

P-42

B0A31000

€

6,00785

Rampa d'accés fixa de formigó per a facilitar sortida del canal d'aus aquàtiques, amfibis o
rèptils que puguin quedar atrapats a l'interior.
Serà de formigó armat, de doble pendent, amb una amplada no inferior a 50cm, de base
rugosa i pendent suau (màxim 30º). Totalment acabada.
Sense descomposició

kg

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

€

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B065ED0C

P-39

0,22215

m

B065960B

P-38

Clau acer

5

B0D21030

B06NLA2C

P-37

Pàg.:

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb
tauler de fusta de pi

€

38,84260

€

122,86

€

84,01740

Altres conceptes

€

38,84260

€

3.416,00

€

3.416,00000

€

1,67

€

0,01584
1,65416

€
€

33,77

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,10880

€

B0D71120

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos

3,09100

€

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

0,16233

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,50664

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,36630

€

P-45

G7B111E0

m2

B7B111E0

P-46

G7J1AUW0
B7C23200

P-47

G7J522R1
B7J500R0

m2

m2
m2

m
kg

Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada
amb pistola manual
Massilla asfàltica d'aplicació en calent
Altres conceptes

P-48

G931201J

m3

Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM

B0372000

m3

Tot-u artificial

B0111000

m3

Aigua
Altres conceptes

€

9,12080

€

2,50

€

0,49600
2,00400

€
€

25,75

€

20,13600

€

0,08850
5,52550

€
€
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Pàg.:

7

P-49

Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, remolinat mecànic

111,07

€

Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E
Altres conceptes

89,34450

G9GA5T37

m3

B064E26C

P-50

P-51

GDB1U010

m3

u

21,72550

€

Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10 cm de gruix, lleugerament
armada amb una malla electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia
d'1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de registre

20,32

€

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

0,78400

€

B065910C

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes

5,79840

€

m

13,73760

€

Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:6

340,63

€

28,79988

€

2,01744

€

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0111000

m3

Aigua
Altres conceptes

P-52

GDD1U020

u

145,36

€

€

BDD1U020

u

Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera a base pou
circular, amb junt encadellat

90,49000

€

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

6,29185

GDD1U170

u

u

GDDZ51A4

u

u

BDDZ51A0

GDDZ6DD4

u

u

P-57

GG22RG1K

m

m

BG22RG10

P-58

GG22RJ1K

m

m

GGD10002

m

u

BGD10002

15,42000

m3

m

BG21R910

P-59

Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

BDDZ51A0

P-55

€
€

u

BDD1U170

P-54

Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons

GG21R91G

BG22RJ10

0,01239
309,80029

BDDZ51A0

B064300C

P-53

P-56
€

B0B341C2

GDD1C524
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Altres conceptes

28,97977

€

Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment. S'inlcou part proporcional
d'unions, suportacions, accessoris i d'altre material auxiliar necessari per a la seva correcta
instal·lació.

3,89

€

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix
Altres conceptes

0,68340
3,20660

€

Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

2,94

€

Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades
Altres conceptes

1,39740

€

Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

3,64

€

Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a
canalitzacions soterrades
Altres conceptes

2,07060

GGDZ0004

u

€

1,56940

€

12,33

€

5,20000
7,13000

€
€

Connexió de ponts equipotencials entre brides per a posada a terra de canonades, safates i
altres elements conductors de la instal·lació.

234,07

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC
Altres conceptes

15,70000

Cartutx soldadura aluminotèrmica
Altres conceptes

P-60

€

1,54260

Cartutx soldadura aluminotèrmica de piqueta de presa de terra amb el cable de la malla
soterrada.
u

€

€
BG319160

33,15815

€

Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de
graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

146,14

€

Con de formigó prefabricat de 100X60X70 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junta
de goma

95,90000

Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm
Altres conceptes

10,28000
39,96000

€
€

Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18
mm, col·locat amb morter ciment 1:6

20,26

€

Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm
Altres conceptes

5,14000
15,12000

€
€

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

205,49

€

P-61

GHM11F22

m

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau
de formigó

€

218,37000

€

287,05

€

€

BDDZ6DD0

u

Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

175,30000

€

B0710250

t

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

1,21023

€

P-62

BHWM1000

u

Part proporcional d'accessoris per a columnes

40,05000

€

B064500C

m3

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

14,04568

€

BHM11F22

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
Altres conceptes

185,00000

€

47,95432

€

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb 6 móduls LED
estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120 LED i un dispositiu
d'alimentació i control no regulable de 129 W de potència total, flux lluminós 9650 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori
per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport

1.390,55

€

Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini fos, equipat amb 6 móduls
LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120 LED i un dispositiu
d'alimentació i control no regulable de 129 W de potència total, flux lluminós de 9650 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb
accessori per fixar vertical a l' extrem del suport

1.306,20000

GHN15FA6

BHN15FA6

u

u

€

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT
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P-63

P-64

P-65

P-66

P-67

GI5TUU10

GJSA0050

GJSBE005

GN9D005

GNCM0001

u

u

u

u

u
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Altres conceptes

84,35000

€

Pont grua elèctric de 5000 kg, llum entre eixos de rodadura 8500 mm amb recorregut vertical
del ganxo de 8500 mm de disseny modular sense soldadures amb motor, reductor i tambor
fàcilment accessibles que redueixen els temps de manteniment. Guia de cable d'acer
GGG-50, relació tambor/cable conforme a la classe ISO:M-6/FEM:3 m amb variador de
velocitat en el carro de traslació, amb variador de velocitat en la traslació del pont grúa,
inclou subministrement i col·locació sobre bigues carrileres, instal·lació electrica, acabat amb
desengreixant més imprimació i color groc similar RAL-1028 i finals de carrera en tots els
moviments. Preparat per intempèrie. Totalment instal·lat i provat.
Sense descomposició

22.500,00

€

Subministrament i instal·lació de comporta abatible de canal, d'eix inferior tipus CBI model
COUTEX o similar.
Dimensions 8500 mm d'amplada, 2200mm d'alçada amb estanqueitat a 3 bandes i
accionament olehidràulic.
El preu inclou el transport, ensamblatge a obra, muntage mecànic, elèctric i hidràulic, amb
quadre elèctric.
Aquesta partida inclou tots els elements necessaris per al seu funcionament.
Sense descomposició

22.500,00000

€

120.500,00

€

P-75

P-76

€

Mecanisme deflector per a instal.lar en canal de navegació i reg per a retenció i desviament
de flotants al nou sobreeixidor de descàrrega, en acer S275JR galvanitzat i xapa deflextora
de tràmex galvanitzat, amb doble cabrestant d'accionament elèctric, totalment instal·lat i
probat. Inclou quadre elèctric d'accionament i control.

33.927,86

€

Altres conceptes

33.927,86000

€

Sense descomposició

42,00
42,00000

€
€

20.500,00

€

Suministrament i instal·lació de comporta mural lliscant model CMD de Coutex o similar,
totalment instal·lada i provada, fabricada en AISI 304Lde 1200x1200 mm accionada amb
motor actuador elèctric.
Aquesta partida inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Sense descomposició

P-73

P-74

120.500,00000

Subministrament i col·locació en solera de canal de vàlvula depressora

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

GNCM0002

u

Suministrament i instal·lació de comporta tipus enclusa tipus CE de COUTEX o similar, de
12.500m d'amplada de canal i 4.300 mm d'alçada de taulell accionada amb grup
oleohidràulic. Inclou muntatge mecànic, hidràulic i elèctric totalment instal·lada i provada.
Sense descomposició

GXPASS01

K2135343

KG380A07

PA

PA

m3

m

P-77

1.600,00000

€

Partida alçada a justificar per al desviament de línia de serveis aèria existent, segons les
directrius tècniques de la companyia distribuidora afectada.
Sense descomposició

3.000,00

€

3.000,00000

€

27.121,14

€

27.121,14000

€

197,48

€

197,48000

€

15,53

€

Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut de l'obra en base a l'estudi i el
Pla de Seguretat i Salut del projecte.
Sense descomposició
Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió
Altres conceptes
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra

BGY38000

u

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus

BG380A00

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2

P214X-HCP

m2

Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb fil de diamant i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

B0AN-07J4

u

Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella

B011-05ME

m3

Aigua
Altres conceptes

P-78

P-79

P21Z1-52UX m2

P2218-566C m3

Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments
verticals amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Excavació de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió
Altres conceptes

20.500,00000

€

275.655,00

€

275.655,00000

€

P-81

P2242-53C8 m2

P2243-53A8 m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM
Altres conceptes
Repàs de talús en roca
Altres conceptes

P-69

P-70

P-71

P-72

GR110001

GSZ1Z001

GXPAIM01

GXPARE01

m2

u

PA

PA

Desbrossada dels canyars d'Arundo donax existents a l'àmbit del canal. Aquesta partida
inclou la retirada i la correcta gestió posterior dels residus vegetal, per tal d'eliminar la
capacitat de rebrot.
Sense descomposició

0,86
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Sense descomposició

Altres conceptes

P-80
P-68

GXPASA01

Pàg.:

0,15000

€

1,88700
13,49300

€
€

727,37

€

35,40000

€

4,89000
687,08000

€
€

8,92

€

8,92000

€

15,01
15,01000

€
€

4,13

€

4,13000

€

5,64
5,64000

€
€

112,98

€

€
P-82

0,86000

€

2.234,23

€

Unitat de jornal d´equip de submarinista ( encàrregat i oficial) per a les feines
d'impermeabilització de la comporta tipus taintor existent. Aquestes feines consisteixen en la
incorporació d'elements, com draps i premsa estopes, per aconseguir millorar la
impermeabilització de la comporta existent. Aquesta partida incorpora tots els materials i
elements necessaris per a la seva correcta execució.
Altres conceptes

2.234,23000

€

Partida alçada a justificar a disposició de la direcció de les obres per a imprevistos d'obra.
Sense descomposició

65.000,00
65.000,00000

€
€

Partida alçada d'abonament íntegre per la classificació a peu d'obra segons Real Decreto
105/2008, càrrega, transport i deposició controlada a instal·lació autoritzada de gestió o
reciclatge, de tots els residus d'obra segons la llista europea de Residus (ordre
MAM/304/2002), catàleg europeu de residus (CER) i catàleg de residus de Catalunya (CRC).
Inclou residus de construcció (excepte terres) i d'enderrocs, residus especials, residus no
especials i residus inerts.

1.600,00

€

P3J5-FIFT

B03B-05NR

m3

m3

Estructura de gabions de tela metalica de torsió, amb peces d'2x1x1 m de tela metàl·lica de
filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de pas de malla, reblert amb pedra
granítica d'aportació col·locada amb mitjans mecànics
Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions

€

B0D80-0CNW m2

Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos

2,48000

€

B0DZ5-0F6R

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm

1,04000

€

B354-08V5

u

Gabió1x2x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de
pas de malla

18,62700

€

B0AM-078K

kg

Filferro acer galvanitzat

1,34400
70,77800

€
€

13,96

€

Altres conceptes
P-83

18,71100

P3L7-3CMT

m2

Protecció de talús amb malla metàl·lica, dues de triple torsió, pas de malla de 80 mm i
diàmetre 2,4 mm, ancorada amb barres d'acer corrugades i subjectada amb cables

B3L4-08H8

m

Cable d'acer per a subjecció de malles protectores

0,30810

€

B0B7-106Q

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,84420

€

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT
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B0AI-07C7

P-84

P447-DMDI

m2

kg

B44Z-0M1O

P-85

P4B0-608Y

kg

u

B091-06VL

kg

B0B7-106Q

kg
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Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80 mm de pas de malla i de D 2,4 mm
Altres conceptes

2,72000
10,08770

€
€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

3,49

€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant
Altres conceptes

1,25000

P-86

€

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

13,32

€

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

3,10400

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,36080
8,85520

€
€

52,24

€

P-87

P-92

Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a caixetins d'ancoratge, amb llata de fusta de pi

B0D31-07P4

m3

Llata de fusta de pi

7,29907

€

B0DZ1-0ZLZ

l

Desencofrant

0,12550

€

B0AK-07AS

kg

Clau acer

0,27132
44,54411

€
€

Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat,
R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, amb relleu especial, de color especial, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment CEM III, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

80,71

€

Bloc foradat de morter de ciment, amb relleu especial, de 400x200x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, de color especial, categoria I segons norma UNE-EN
771-3
Altres conceptes

58,45313

P4E5-DL3C

m2

B0E2-0EIX

u

P-93

€

1,60

€

1,31300
0,28700

€
€

Coberta de plaques conformades amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 3
nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària entre 100 i 110 mm d'1,2 mm de gruix, amb
una inèrcia entre 292 i 294 cm4 i una massa superficial entre 15,5 i 16,5 kg/m2, acabat llis,
segons la norma UNE-EN 14782, ancorades sobre corretges d'11 a 15 cm d'alçària

28,94

€

Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra

B077-12V5

Morter expansiu

kg

Altres conceptes
P-89

P-90

P534-4SC0

m2

B0CH4-20QC

m2

Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 3 nervis separats entre 245 i 255 mm i una
alçària entre 100 i 110 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 292 i 294 cm4 i una
massa superficial entre 15,5 i 16,5 kg/m2, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782

17,28300

€

B533-130G

u

Ganxo d'acer galvanitzat i junts de ferro i plom, per a cobertes de plaques conformades amb
corretges d'alçària 11 a 15 cm
Altres conceptes

1,12000

€

PAD0-H8WK u
BAD0-H5IC

u

Altres conceptes

15,14000

€

Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 90x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210

100,69

€

81,56700

€

1,06260

€

m2

Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima
3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

B7JE-0GTM

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GTI

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent
Altres conceptes

2,63120
15,42920

€
€

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb
accessoris per a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm

19,12

€

10,53700

€

Porta de planxa perforada d'acer d'una fulla batent amb bastiment en perfil laminat d'acer per
a un buit d'obra de 210x90 cm, amb pany i passadors, col·locada

205,14

€

Porta de planxa perforada d'acer d'un full batent i bastiment en perfil laminat d'acer per a un
buit d´obra de 210x90 cm, amb pany i passadors

190,00000

€

PAN5-7YXF

u

BAN6-1WGS

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm

BAN0-1WGZ

u

PAN5-7Z6C

u
m

12,74400

€

Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de tub d'acer, per a persiana de finestra
Altres conceptes

5,47000
0,90600

€
€

Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 90x215 cm

24,73

€

23,55600
1,17400

€
€

174,97

€

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm
Altres conceptes

P-94

€

22,25687

P4Z5-HAM1 dm3

12

BAF6-1V37

BAN6-1WGT

P-95
P-88

PAFA-7RC8 u

Pàg.:

€

P4DM-3HND m2

Altres conceptes

P-91

€

2,24000

Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PB12-DIY2

m

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm
i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella

B0AP-07IX

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

1,98000

€

BB10-0XN4

m

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm
i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm d'alçària
Altres conceptes

142,76000

€

30,23000

€

PB31-HAGU m2

Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors de perfils 30x2 mm,
30x30 mm de quadrícula amb xapa de 2 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafò
2,5 m2, ancorada amb ancoratges mecànics i tacs de nylon i cargols d'acer.

107,34

€

BB33-H5I8

Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm,
d'acer laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix,
galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2
Altres conceptes

85,30000

m2

22,04000

€

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:
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AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Titol 3

Pàg.:

1

AMIDAMENTS
3

01
01
01

PRESSUPOST PROJECTE AVANTCANAL
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
SITUACIÓ PROVISIONAL

GSZ1Z001

Num.

u

Unitat de jornal d´equip de submarinista ( encàrregat i oficial) per a les feines d'impermeabilització de la
comporta tipus taintor existent. Aquestes feines consisteixen en la incorporació d'elements, com draps i premsa
estopes, per aconseguir millorar la impermeabilització de la comporta existent. Aquesta partida incorpora tots
els materials i elements necessaris per a la seva correcta execució.

Text

Tipus

1

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Jornades
3,000

P3J5-FIFT

Num.
1

m3

Tipus

Dic artificial

T

2

[C]

[D]

Sup, [m2]
6,000

Longitud [m]
12,500

[E]

FR3P8601
Num.
1

m3

Tipus

Dic artificial

T

2

G261ESG1
Num.
1

h

Text

1,440 & ' ( )

[E]

Longitud [m]
12,500

Amplada [m]
1,000

Alçada [m]
3,000

[F]

[E]

[F]

4

Tipus

T

GG22RG1K
Num.

m

Text

2,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud [m]
1,200
1,800

Amplada [m]
1,200
0,600

Gruix [m]
0,600
0,600

Unitats
2,000

Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada
Tipus

T
Pas de cables elèctric per a comportes

[C]

[D]

Unitats
6,000

Longitud [m]
50,000

[E]

[F]

01
01
02
01

TOTAL Fórmula

300,000 & ' ( )

5

37,500

G45C18H4
Num.

2

TOTAL Fórmula

4

240,000 & ' ( )

m3

6

240,000

Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

Text

Tipus

Solera canal
Pas instal·lacions

T
T

Recrescut per a enclusa

5

300,000

T

[C]

[D]

Longitud [m]
12,500
Longitud [m]
3,000
Sup, [m2]

Amplada [m]
0,400
Amplada [m]
0,400
Amplada
0,400

Recrescut per a enclusa

[E]

[F]

Gruix [m] Volum tubs[m3
0,300
0,030
Gruix [m]
Unitats
0,400
2,000
Unitats
2,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

0,864 & ' ( )
1,296 & ' ( )

TOTAL Fórmula

37,500 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

2,160

TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL Fórmula

2,000 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT

3

10,000

[D]

TOTAL Fórmula

Tipus

24,000

[C]

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Comporta mural
3 Comporta enclusa

1

[E]

8,600

2,000

2

Esgotament amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 600 m3/h i alçària manomètrica total fins
a 10 m

esgotament de canal

Text

1

2

[D]

[D]

Perforació pe inici i final de tall amb fil

m3

2

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant intercambiable
Tipus

1

[C]

[C]

u

Text

K2135343
Num.

75,000

TOTAL AMIDAMENT
4

3

Argila compactada per a capa de impermeabilització.

Text

1,200

TOTAL AMIDAMENT

75,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

3

1

3,000

[F]

G21YD320
Num.

Estructura de gabions de tela metalica de torsió, amb peces d'2x1x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació col·locada amb
mitjans mecànics

Text

1,200

TOTAL Fórmula

3,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

2

tall per comporta mural

TOTAL AMIDAMENT
2

1

Pàg.:

PRESSUPOST PROJECTE AVANTCANAL
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
ENCLUSA
OBRA CIVIL

6

P21Z1-52UX
Num.

m2

Text

TOTAL Fórmula

1,470

& ' ( )

0,960 & ' ( )
0,800 & ' ( )
3,230

Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments verticals amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
Tipus

[C]

[D]

[E]

2,100
3,000
12,500

4,300
4,300
4,000

2,000
2,000

[F]

TOTAL Fórmula

1

superfície reforços recrescuts
anterior a comporta
3 posterior a comporta
5 repicat de solera per col·locació de
superficie regularitzada
2

1

P214X-HCP5
Num.
1

m2

Text

tall de solera de canal per a pas de
prisma de cables
2 tall en coronació de mur per encaix
hidràulic

Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb fil de diamant i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor
Tipus

[C]

[D]

12,500

0,400

1,800

0,600

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT

5,000 & ' ( )
2,000

2,160 & ' ( )

(85

7

P4B0-608Y

u

18,060 & ' ( )
25,800 & ' ( )
50,000 & ' ( )

93,860

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
(85
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AMIDAMENTS
Num.
1

Text

Pàg.:
Tipus

ancoratge anteriors a comporta

2
3

ancoratge posteriors a comporta

4
5

finestres hidràulics

6

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000
3,000
5,000
5,000
5,000
2,000

8,000
1,000
8,000
1,000
2,000
2,000

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

2,000
2,000

TOTAL AMIDAMENT
8

G32B3101
Num.

kg

Text

T
Marge esquerre

3
4

Marge dret

5
6

zona hidràulics

7

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud [m]
2,100

Alçada [m]
4,300

Gruix [m]
0,600

Kg/m3
100,000

2,100

4,300

0,600

100,000

3,000

4,300

0,600

100,000

3,000

4,300

0,600

100,000

3,200

1,000

0,800

100,000

3,200

1,000

0,800

100,000

P447-DMDI

Num.

kg

Text

96,000
6,000
160,000
10,000
20,000
8,000

&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

11

Num.
1

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

454,209 & '

454,209 & '

648,870 & '

648,870 & '

161,280 & '

161,280 & '


12

claix hidràulic esquerre

7.850,000
7.850,000
7.850,000
7.850,000
7.850,000
7.850,000
7.850,000
7.850,000
3,000
2,000
10,000

0,600
0,500
0,500
0,500
0,600
0,500
0,500
0,500
4,000
2,000

1,800
1,800
0,600
0,600
1,800
1,800
0,600
0,600
17,900
17,900

0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
8,000
20,000

2
3
4
5

claix hidràulic dret

6
7
8
9

IPN 160
perfileria passarel·la
12 part proporcional de cargols
d'ancoratge passarel·la
11

%

TOTAL AMIDAMENT
10

P4DM-3HND
Num.

m2

Text

Num.

()

1

()

[C]

[D]

[E]

anterior a comporta
2 posterior a comporta
3 calaix hidràulic

3,000
4,200
0,400
0,800
0,800

4,300
4,300
3,000
3,000
0,400

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

4
5

Pous de registre

T

u

[C]

[D]

[F]

Unitats
2,000

TOTAL Fórmula

2,000 & ' ( )

Text

Tipus

Pous de registre

T

[C]

[D]

2,000

[E]

[F]

Unitats
2,000

TOTAL Fórmula

2,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

2,000

()
13

GDD1U170

u

()
Num.

()

1

Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X70 cm, amb junt de
goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

Text

Tipus

Pous de registre

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
2,000
TOTAL AMIDAMENT

14

GDD1C524

m

TOTAL Fórmula

2,000 & ' ( )
2,000

Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:6

TOTAL Fórmula

169,560
141,300
47,100
47,100
169,560
141,300
47,100
47,100
1.718,400
1.432,000
396,052

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

1

Text

Tipus

Pous de registre

T

2

[C]

[D]

Unitats
2,000

Alçada [m]
2,000

[E]

[F]

15

GDDZ6DD4
Num.
1

u

4,000

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Text

Tipus

Pous de registre

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
2,000

GDDZ51A4

u

TOTAL Fórmula

2,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

16

TOTAL Fórmula

4,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

4.356,572

[F]

[E]

Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100 cm i
d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

2

2,000

Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter ciment 1:6

TOTAL Fórmula
Num.

1

Tipus

()

Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a caixetins d'ancoratge, amb llata de fusta de pi
Tipus

Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10 cm de gruix, lleugerament armada amb una malla
electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia d'1,017 kg d'acer per m2 , per a pou de
registre

Text

GDD1U020

Num.
1

u

4

69,760

TOTAL AMIDAMENT

2.528,718

[C]

GDB1U010

2

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura
Tipus

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

300,000

TOTAL AMIDAMENT
9

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Tipus

1
2

3

25,800
36,120
2,400
4,800
0,640

&
&
&
&
&

'
'
'
'
'

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
(85

1

Text

Pous de registre
Alçada pous 4m
3 Distància graons 0,30m
2

Tipus

T

[C]

[D]

Unitats
2,000

Graons
13,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

26,000 & ' ( )

(85
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
17

G2225521
Num.

m3

Text

Tipus

1

T

Num.

Titol 3
Titol 4

26,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Amplada [m]
2,000

Alçada [m]
4,000

Longitud [m]
2,000

Unitats
2,000

TOTAL AMIDAMENT
G2131323

AMIDAMENTS

Pàg.:
02
02

m3

ENCLUSA
EQUIPS MECÀNICS

1

TOTAL Fórmula

GNCM0001

u

Suministrament i instal·lació de comporta mural lliscant model CMD de Coutex o similar, totalment instal·lada i
provada, fabricada en AISI 304Lde 1200x1200 mm accionada amb motor actuador elèctric.
Aquesta partida inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta instal·lació.

32,000 & ' ( )
32,000

AMIDAMENT DIRECTE
2

GNCM0002

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Longitud [m]
12,500

Amplada [m]
0,400

Gruix [m]
0,300

[F]

1,000

Suministrament i instal·lació de comporta tipus enclusa tipus CE de COUTEX o similar, de 12.500m d'amplada
de canal i 4.300 mm d'alçada de taulell accionada amb grup oleohidràulic. Inclou muntatge mecànic, hidràulic i
elèctric totalment instal·lada i provada.

Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
TOTAL Fórmula

AMIDAMENT DIRECTE
1

Solera canal
2 Pas instal·lacions

T

G45C19G3
Num.

m3

Tipus

1
2

T
Marge esquerre

3
4

Marge dret

5
6

1,500

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Text

zona hidràulics

7

[C]

[D]

[E]

Longitud [m]
2,100

Alçada [m]
4,300

Gruix [m]
0,600

2,100

4,300

0,600

3,000

4,300

0,600

3,000

4,300

0,600

3,200

1,000

0,800

3,200

1,000

0,800

[F]

PB12-DIY2
Num.
1

m

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

2,709 & '

2,709 & '

3,870 & '

3,870 & '

1,280 & '

1,280 & '


Tipus

passarel·la

[C]

[D]

20,000

1,000

[E]

Num.

()

1

PRESSUPOST PROJECTE AVANTCANAL
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
AMPLIACIÓ CANAL
MOVIMENTS DE TERRES

m2

Text

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
Tipus

T

2

Camí de servei
3 Zona sobreample camí de servei
4 Desviament camí d'accés

()

[C]

[D]

Longitud [m]
189,150
16,000
40,000

Amplada [m]
6,000
8,000
6,000

[E]

[F]

1.134,900 & ' ( )
128,000 & ' ( )
240,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

()
()

2

P2218-566C
Num.

m3

Text

2

Excavació de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió
Tipus

1

T
Segons amidament auxilixar

3
4
6

TOTAL Fórmula

7

1.502,900

T
Desviament camí accés

[C]

Volum [m3]
2.286,800
129,400
505,400
Sup,[m2]
118,600

[D]

[E]

[F]

2.286,800 & ' ( )
129,400 & ' ( )
505,400 & ' ( )
Amplada [m]
4,000

% roca
1,000

474,400 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT

PB31-HAGU

Num.
1

m2

20,000

3

Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors de perfils 30x2 mm, 30x30 mm de
quadrícula amb xapa de 2 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafò 2,5 m2, ancorada amb
ancoratges mecànics i tacs de nylon i cargols d'acer.

Text

Tipus

passarel·la

[C]

[D]

20,000

1,000

[E]

[F]

G2144301
Num.

m3

Text

T

3

Mur central marge dret
4 Dic existent marge esquerre
5 Murets i dic existents sobreeixidor

[C]

[D]

[E]

Longitud [m] Superfície [m2
10,000
12,967
146,700
0,358
20,000
1,627

[F]

TOTAL Fórmula

129,670 & ' ( )
52,519 & ' ( )
32,540 & ' ( )

20,000
TOTAL AMIDAMENT

01
01

3.396,000

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Tipus

2

TOTAL Fórmula

20,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

20,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

21

TOTAL Fórmula

()

15,718

[F]

G22D3011

()

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada
15 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Text

01
01
03
01

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
20

1,000

1,500 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT
19

6

Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

2

18

5

4

PRESSUPOST PROJECTE AVANTCANAL
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
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G2266211

m3

214,729

Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
(85
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Pàg.:
Tipus

1

T

2

Segons amidament auxiliar
3 tot el mateial es considera de prèstec
ja que no es pot acopiar a la vora

[C]

[D]

[E]

[F]

Reblert [m3]
4.562,900

P3L7-3CMT
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

m2

Tipus

Protecció del talús entre el Pk 0+105 i
el 0+184
0+105
0+110
0+115
0+120
0+125
0+130
0+135
0+140
0+145
0+150
0+155
0+160
0+165
0+170
0+175
0+180
0+185

T

[C]

P2243-53A8
Num.

m2

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

4.562,900

[D]

[E]

[F]

0,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Tipus

Protecció del talús entre el Pk 0+105 i
el 0+184
0+105
0+110
0+115
0+120
0+125
0+130
0+135
0+140
0+145
0+150
0+155
0+160
0+165
0+170
0+175
0+180
0+185

T

[C]

G3Z112P1

1
2
3
4
5
6

2

2

Num.

[E]

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Tipus

Solera canal
Pk 0+000 a Pk 0+026,12
Secció canal 12,50m
Pk 0+026,12 a Pk 0+120
Secció canal 21,50m
Pk 0+120 a Pk 0+218,27

T

m3

Text

[C]

[D]

[F]

T

2

Marge esquerre

3

Marge dret

[F]

Longitud [m]
26,120

Amplada [m]
14,500

378,740 & ' ( )

93,880

14,500

1.361,260 & ' ( )

98,270

23,500

2.309,345 & ' ( )

G45C19G3

m3

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(85

2
3
4
5
6

[C]

[D]

[E]

Longitud [m]
146,700

Alçada [m]
4,800

Gruix [m]
0,600

189,150

4,800

0,600

[F]

483,624

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Text

Tipus

Solera canal
Pk 0+000 a Pk 0+026,12
Secció canal 12,50m
Pk 0+026,12 a Pk 0+120
Secció canal 21,50m
Pk 0+120 a Pk 0+218,27

T

G4DC1D00
Num.

m2

Text

1
2

[C]

[D]

[E]

[F]

3
4
5

Solera marge dret

TOTAL Fórmula

Longitud [m]
26,120

Sup[m2]
9,720

253,886 & ' ( )

93,880

9,720

912,514 & ' ( )

98,270

13,320

1.308,956 & ' ( )
2.475,356

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi
Tipus

T
Solera marge esquerre

TOTAL Fórmula

211,248 & ' ()

272,376 & ' ()


TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

4.049,345

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

0,000
40,000
51,950
59,850
57,450
64,800
68,550
72,950
72,250
73,100
67,850
67,100
62,250
58,550
56,750
44,850
45,350

[E]

Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot
Tipus

1

3
[D]

m2

Text

G45F19G3

1

7,370
8,000
10,390
11,970
11,490
12,960
13,710
14,590
14,450
14,620
13,570
13,420
12,450
11,710
11,350
8,970
9,070

963,600

TOTAL AMIDAMENT

Num.
1

8

PRESSUPOST PROJECTE AVANTCANAL
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
AMPLIACIÓ CANAL
ESTRUCTURA

963,600

Repàs de talús en roca

Text

1

01
01
03
02

TOTAL Fórmula

0,000
40,000
51,950
59,850
57,450
64,800
68,550
72,950
72,250
73,100
67,850
67,100
62,250
58,550
56,750
44,850
45,350
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL AMIDAMENT

Num.

7,370
8,000
10,390
11,970
11,490
12,960
13,710
14,590
14,450
14,620
13,570
13,420
12,450
11,710
11,350
8,970
9,070

Pàg.:

TOTAL Fórmula

Protecció de talús amb malla metàl·lica, dues de triple torsió, pas de malla de 80 mm i diàmetre 2,4 mm,
ancorada amb barres d'acer corrugades i subjectada amb cables

Text

AMIDAMENTS

4.562,900 &'

TOTAL AMIDAMENT
5

7

[C]

[D]

[E]

Longitud [m]
166,700
5,100
189,150
5,100

Gruix [m]
0,800
0,800
0,800
0,800

2,000
2,000
1,000
2,000

[F]

20,000
20,000

TOTAL Fórmula

266,720
163,200
151,320
163,200

&
&
&
&

'
'
'
'

(
(
(
(

)
)
)
)
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
5

G4BC3100
Num.
1
2
3
4
5
6

kg

Num.

Tipus

Solera canal
Pk 0+000 a Pk 0+026,12
Secció canal 12,50m
Pk 0+026,12 a Pk 0+120
Secció canal 21,50m
Pk 0+120 a Pk 0+218,27

T

kg

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud [m]
26,120

Sup[m2]
9,720

Kg/m3
50,000

12.694,320 & ' ( )

93,880

9,720

50,000

45.625,680 & ' ( )

98,270

13,320

50,000

65.447,820 & ' ( )

Tipus

1

T
Marge esquerre

3

Marge dret

G4DFE115
Num.

m2

Tipus

1
2

T

5

3

[D]

[E]

[F]

Longitud [m]
146,700

Alçada [m]
4,800

Gruix [m]
0,600

Kg/m3
60,000

189,150

4,800

0,600

60,000

Num.

7

FDDZS005
Num.
1

u

Text

21.336,048 & ' ()

27.509,976 & ' ()


Accés al canal en zona deflector

4

Num.

G3Z112P1

m2

134,340

[C]

[D]

Alçada [m]

Longitud [m]

[E]

[F]

3,100

168,880

523,528 & ' ( )

4,600

158,880

730,848 & ' ( )

m3

Text

1.254,376

Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat des de camió, estesa i
vibratge amb regle vibratori, remolinat mecànic
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

Longitud [m]

Amplada [m]

Gruix [m]

146,700

3,800

0,200

[F]

4,800
4,800

2,000
20,000

1.408,320 & ' ( )
57,600 & ' ( )

TOTAL Fórmula

189,150
0,600

4,800
4,800

2,000
25,000

1.815,840 & ' ( )
72,000 & ' ( )

E7J5C5D0

3
4
5
6

3.353,760

7

PRESSUPOST PROJECTE AVANTCANAL
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
AMPLIACIÓ CANAL
ACABATS I VARIS

m

Text

111,492 & ' ( )
111,492

Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt
Tipus

1
2

T
Secció canal 12,50m
Pk 0+000 a Pk 0+120
Secció canal 21,50m
Pk 0+120 a Pk 0+218,27
Murs canal
Marge esquerre
Marge dret

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud [m]

Unitats

120,000

2,000

240,000 & ' ( )

98,270

4,000

393,080 & ' ( )

146,700
189,150

E7J5129A

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

1

Tipus

3

21,000

[F]

TOTAL Fórmula

42,000 & ' ( )

2
4
5
6

42,000

7

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
(85

8

m

Text

968,930

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 15 mm de fondària, amb massilla de poliuretà
monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica
Tipus

T
Secció canal 12,50m
Pk 0+000 a Pk 0+120
Secció canal 21,50m
Pk 0+120 a Pk 0+218,27
Murs canal
Marge esquerre
Marge dret

TOTAL Fórmula

146,700 & ' ( )
189,150 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

Lateral mur esquerre

TOTAL AMIDAMENT

146,700
0,600

[E]

TOTAL Fórmula

& ' ( )

3

5

TOTAL AMIDAMENT
2

T

G9GA5T37

2

Alçada [m]

2,000

Tipus

1

Longitud [m]

[D]

TOTAL Fórmula

58,680 & ' ( )
75,660 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT

[D]

[C]

Text

TOTAL Fórmula

Num.

1

Logitud
146,700
189,150

[F]

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir

Manta drenant mur esquerre
4 Pk 0+026,12 a Pk 0+195
5 Manta drenant mur dret
6 Pk 0+026,12 a Pk 0+185

8

01
01
03
03

Amplada
0,400
0,400

[E]

3

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

[D]

2

Marge dret

6

m2

1

48.846,024

[F]

G7B111E0

Num.

4

[C]

10

TOTAL Fórmula

Marge esquerre

3

T

Drenatge mur esquerre
3 Drenatge mur dret

123.767,820

[C]

[E]

Tipus

2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep,
encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist,

Text

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
7

Text

1

Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Text

2

Num.

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Text

G32B3101

AMIDAMENTS

744,440

TOTAL AMIDAMENT
6

9

[C]

[D]

Longitud [m]

Unitats

120,000

2,000

240,000 & ' ( )

98,270

4,000

393,080 & ' ( )

146,700
189,150

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

146,700 & ' ( )
189,150 & ' ( )
(85
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
7

G7J1AUW0
Num.

m2

11

Tipus

1

T

[C]

[D]

Longitud [m]

Unitats

[E]

TOTAL AMIDAMENT

[F]

3

TOTAL Fórmula

ED5A1600
Num.

m

Tipus

1

T

Manta drenant mur esquerre
3 Manta drenant mur dret

[D]

[E]

Longitud [m]
10,000

Alçada [m]
4,800

Gruix [m]
0,600

120,000

2,000

240,000 & ' ( )

98,270

4,000

393,080 & ' ( )

3

10,000

3,500

0,600

4

10,000

2,200

0,600

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud [m]
146,700
189,150

4

TOTAL Fórmula

G32B3101
Num.

146,700 & ' ( )
189,150 & ' ( )

kg

Text

Tipus

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

[E]

[F]

Longitud [m]
10,000

Alçada [m]
4,800

Gruix [m]
0,600

Kg/m3
60,000

3

10,000

3,500

0,600

60,000

4

10,000

2,200

0,600

60,000

T
Pk 0+000 a Pk 0+026,12

48,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

48,000

TOTAL AMIDAMENT
5

G4DFE115
Num.

PRESSUPOST PROJECTE AVANTCANAL
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
AMPLIACIÓ CANAL
RAMPA D'ACCÉS A CANAL

m2

Text

Tipus

1
2

F9G22738
Num.

m3

Text

T
Pk 0+000 a Pk 0+026,12

3

1
2

T
Paviment rampa

[C]

[D]

[E]

Longitud [m]
35,850

Amplada [m]
3,000

Gruix [m]
0,200

[F]

6

TOTAL Fórmula

G4DF2105
Num.

m2

Text

G2265211
Num.

m3

Text

1
2
5

Tipus

T
T
Reblert interior rampa

2

[C]

Volum [m3]
206,200
Sup,[m2]
6,700

[D]

[E]

[F]

T
Pk 0+000 a Pk 0+026,12

3

Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Segons amidaments auxiliars

4

[D]

Longitud [m]
10,000
10,000
10,000

Alçada [m]
4,800
3,500
2,200

4

[F]

G45C19G3

m3

60,300 & ' ( )

Num.
1
2

(85

TOTAL Fórmula

48,000 & ' ( )
35,000 & ' ( )
22,000 & ' ( )
105,000

[D]

Longitud [m]
10,000
10,000
10,000

Alçada [m]
4,800
3,500
2,200

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

48,000 & ' ( )
35,000 & ' ( )
22,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

7
Unitats
3,000

[C]

TOTAL Fórmula

206,200 & ' ( )
Longitud [m]
3,000

[E]

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a
dues cares, d'alçària <= 5 m
Tipus

1

21,510

1.454,400 & ' ()

1.060,500 & ' ()

666,600 & ' ()

3.181,500

TOTAL AMIDAMENT

21,510 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT
2

[C]

Paviment de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris
Tipus

TOTAL Fórmula

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep,
encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist,

4

1

31,500

[D]

335,850

48,000

01
01
03
04

14,400 & ' ()

10,500 & ' ()

6,600 & ' ()


[C]

1

TOTAL Fórmula

Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Subministrament i col·locació en solera de canal de vàlvula depressora

Text

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

T
Pk 0+000 a Pk 0+026,12

[F]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
u

266,500

633,080

2

Num.

Tipus

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm

Text

GN9D005

Text

12

Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot
[C]

2

2

9

m3

1

TOTAL AMIDAMENT
8

G45F19G3
Num.

2

Secció canal 12,50m
3 Pk 0+000 a Pk 0+120
4 Secció canal 21,50m
5 Pk 0+120 a Pk 0+218,27

Pàg.:

968,930

Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20
mm de gruix

Text

AMIDAMENTS

105,000

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Text

Tipus

Fonamentació rampa

T

[C]

[D]

[E]

Longitud [m]
10,000

Amplada [m]
4,000

Gruix [m]
0,800

[F]

TOTAL Fórmula

32,000 & ' ( )
(85
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AMIDAMENTS

Pàg.:

3

10,000
10,000

4

4,000
4,700

0,800
0,800

32,000 & ' ( )
37,600 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT
8

G4DC1D00
Num.
1

m2

Text

Tipus

Fonamentació rampa

T

3
4

Num.
1

kg

Text

Tipus

Fonamentació rampa

T

3
4

[C]

[D]

[E]

Longitud [m]
10,000
10,000
10,000

Gruix [m]
0,800
0,800
0,800

Unitats
2,000
2,000
2,000

[F]

Num.

Num.

m

Text

Tipus

T
Mur

Num.

u

48,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud [m]
10,000
10,000
10,000

Amplada [m]
4,000
4,000
4,700

Gruix [m]
0,800
0,800
0,800

Kg/m3
60,000
60,000
60,000

1

TOTAL Fórmula

Tipus

1

G3Z112P1

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud [m]
30,000

Text

2

Text

Tipus

T

[C]

[D]

[E]

G45F19G3
Num.

30,000

m3

Text

27,000
15,200
4,000
46,000

2,000
21,000
5,000

3,000
20,000

T

2

[F]

[C]

[D]

[E]

Longitud [m]
12,000
16,280
4,500

Amplada [m]
20,000
18,000
0,300

Unitats

[C]

Mur laterals
3 Recrescut murs laterals i central
4 Mur central
5 Aletes

TOTAL Fórmula

112,000 & ' ( )

6

[F]

Longitud [m] Superfície [m2
20,000
25,000

2,000

'
'
'
'

(
(
(
(

)
)
)
)

TOTAL Fórmula

535,740

[E]

[F]

Longitud [m]
6,320
1,740
6,320
4,500
2,800

Alçada [m]
5,150
0,450
5,150
1,800
1,000

Gruix [m]
1,000
1,000
1,000
0,300
1,000

Unitats
2,000
3,000
1,000
2,000
2,000

G45C19G3

m3

Text

Tipus

T

m2

Text

1
2

&
&
&
&
&

'
'
'
'
'

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

[C]

[D]

Longitud [m]
20,000

Sup[m2]
25,733

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

514,660 & ' ( )
514,660

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi
Tipus

T
Cos sobreeixidor

65,096
2,349
32,548
4,860
5,600

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Cos sobreeixidor

G4DC1D00

TOTAL Fórmula

110,453

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

500,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

&
&
&
&

240,000 & ' ( )
293,040 & ' ( )
2,700 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT

1

[E]

[F]

[D]

112,000

Num.

[D]

810,000
319,200
120,000
920,000
2.169,200

[C]

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Tipus

TOTAL Fórmula

Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot
Tipus

1

PRESSUPOST PROJECTE AVANTCANAL
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
NOU SOBREEIXIDOR
MOVIMENTS DE TERRES

T
Murets i dic existents

15,000

TOTAL AMIDAMENT

Num.
1

[F]

TOTAL Fórmula

2

Num.

[E]

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Cos sobreeixidor i murs
3 Cos escullera
4 Aletes

3
01
01
04
01

m3

[D]

PRESSUPOST PROJECTE AVANTCANAL
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
NOU SOBREEIXIDOR
ESTRUCTURA

2

30,000 & ' ( )

112,000

G2144301

m2

1

6.096,000

TOTAL AMIDAMENT

1

2,000

01
01
04
02

Num.

1.920,000 & ' ( )
1.920,000 & ' ( )
2.256,000 & ' ( )

Subministrament i col·locació en solera de canal de vàlvula depressora

Text

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

[C]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
GN9D005

Tipus

Sortida al riu
Rastrell escullera
3 Aletes
4 Dic existent

2

11

Text

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

14

Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt

1
2

m3

2

TOTAL Fórmula

16,000 & ' ( )
16,000 & ' ( )
16,000 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT
E7J5C5D0

G2214101

Pàg.:

1

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

2

10

2

101,600

TOTAL AMIDAMENT
G4BC3100

AMIDAMENTS

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi

2

9

13

[C]

[D]

Sup, [m2]
25,733

Unitats
2,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

51,466 & ' ( )

500,000

(85
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
5

G32B3101
Num.

kg

Text

T

2

Mur laterals
3 Recrescut murs laterals i central
4 Mur central
5 Aletes
6

[C]

[D]

Formigó [m3]
65,090
2,349
32,548
10,460
25,733

Kg/m3
60,000
60,000
60,000
60,000
20,000

[E]

AMIDAMENTS
TOTAL AMIDAMENT

[F]

10

TOTAL Fórmula

PB12-DIY2
Num.
1

60,000

3.905,400
140,940
1.952,880
627,600
30.879,600

TOTAL AMIDAMENT

37.506,420

&
&
&
&
&

'
'
'
'
'

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

2

G4DFE115
Num.

m2

Text

11

1

T

2

Mur laterals
3 Recrescut murs laterals i central
4 Mur central
5
6

T
Aletes

7

[C]

[D]

[E]

Longitud [m]
6,320
1,740
6,320
Longitud [m]
1,000
4,500

Alçada [m]
5,150
0,450
5,150
Sup,[m2]
2,792
0,150

Unitats
4,000
4,000
2,000
Unitats
2,000
2,000

[F]

1
2

TOTAL Fórmula

Num.

m2

Text

2
3

5,584 & ' ( )
1,350 & ' ( )

T
Mur central
Cos sobreeixodor

[C]

[D]

[E]

Longitud [m]
6,320
5,000

Alçada [m]
5,150
20,000

Unitats
2,000

P4Z5-HAM1
Num.
1
2

dm3

Text

[F]

Tipus

Num.
1
2

kg

Text

passarel·la segons amidament auxiliar
portic segons amidament auxiliar

[E]

20,000
5,000

2,000
2,000

2,000

Text

Tipus

[D]

[E]

[F]

5,000

5,000

85,000

2,000

3.583,420
7.056,330

[D]

[E]

60,000

passarel·la
escales

[D]

[E]

[F]

20,000
1,000

1,000
0,240

13,000

2,000

01
01
04
03

TOTAL Fórmula

20,000 & ' ( )
6,240 & ' ( )
26,240

PRESSUPOST PROJECTE AVANTCANAL
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
NOU SOBREEIXIDOR
EQUIPS MECÀNICS

GJSA0050

u

Subministrament i instal·lació de comporta abatible de canal, d'eix inferior tipus CBI model COUTEX o similar.
Dimensions 8500 mm d'amplada, 2200mm d'alçada amb estanqueitat a 3 bandes i accionament olehidràulic.
El preu inclou el transport, ensamblatge a obra, muntage mecànic, elèctric i hidràulic, amb quadre elèctric.
Aquesta partida inclou tots els elements necessaris per al seu funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

2

GJSBE005

u

2,000

Mecanisme deflector per a instal.lar en canal de navegació i reg per a retenció i desviament de flotants al nou
sobreeixidor de descàrrega, en acer S275JR galvanitzat i xapa deflextora de tràmex galvanitzat, amb doble
cabrestant d'accionament elèctric, totalment instal·lat i probat. Inclou quadre elèctric d'accionament i control.

165,096

[C]

[C]

TOTAL Fórmula

40,000 & ' ( )
20,000 & ' ( )

[C]

AMIDAMENT DIRECTE
3

TOTAL Fórmula

GI5TUU10

u

4.250,000 & ' ( )

4.250,000

[F]

TOTAL Fórmula

3.583,420 & ' ( )
7.056,330 & ' ( )

(85

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

1,000

Pont grua elèctric de 5000 kg, llum entre eixos de rodadura 8500 mm amb recorregut vertical del ganxo de 8500
mm de disseny modular sense soldadures amb motor, reductor i tambor fàcilment accessibles que redueixen els
temps de manteniment. Guia de cable d'acer GGG-50, relació tambor/cable conforme a la classe
ISO:M-6/FEM:3 m amb variador de velocitat en el carro de traslació, amb variador de velocitat en la traslació del
pont grúa, inclou subministrement i col·locació sobre bigues carrileres, instal·lació electrica, acabat amb
desengreixant més imprimació i color groc similar RAL-1028 i finals de carrera en tots els moviments. Preparat
per intempèrie. Totalment instal·lat i provat.

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura
Tipus

[F]

Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors de perfils 30x2 mm, 30x30 mm de
quadrícula amb xapa de 2 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafò 2,5 m2, ancorada amb
ancoratges mecànics i tacs de nylon i cargols d'acer.

Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra

base de comporta sobreixidor (dm3)
formigonat en 2a fase

P447-DMDI

[D]

TOTAL Fórmula

65,096 & ' ( )
100,000 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT
9

[C]

205,354

TOTAL AMIDAMENT
8

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers d'encadellat de fusta de pi i suports amb puntals
metàl·lics, per a murs de contenció de base curvilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m,
per a deixar el formigó vist
Tipus

1

passarel·la
escales

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

1
G32D2215

Tipus

TOTAL AMIDAMENT
130,192 & ' ( )
3,132 & ' ( )
65,096 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT
7

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada
15 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Text

PB31-HAGU

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep,
encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist,
Tipus

m

16

10.639,750

TOTAL AMIDAMENT

Num.

6

Pàg.:

51,466

Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Tipus

1

15

01
01
04
04

1,000

PRESSUPOST PROJECTE AVANTCANAL
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
NOU SOBREEIXIDOR
ACABATS I VARIS
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AMIDAMENTS
1

G7J522R1
Num.
1

m

Text

Pàg.:

Tipus

[C]

[D]

[E]

2,000
2,000

20,000
4,800
4,500

1,000
1,000
1,000

Unió canal
Aletes

[F]

G7B111E0
Num.

m2

Text

1
2

3

T
Escullera

[C]

[D]

Amplada [m]
18,000

Longitud [m]
16,280

[E]

TOTAL Fórmula

38,600

[F]

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

01
01
05
01

Num.

m3

Text

[C]

293,040 & ' ( )

P2218-566C
Num.

1

Canal sortida
Rastrell
3 Al·letes
2

[E]

[F]

15,000
4,500
5,000

20,000
20,000
5,000

1,400
1,100
1,100

TOTAL AMIDAMENT
E7J5C5D0
Num.

m

Text

1

T

2

Murs laterals
Unió Canal
4 Aletes
3
5
6

E7J5129A
Num.

m

Text

2

TOTAL Fórmula

420,000 & ' ( )
99,000 & ' ( )
27,500 & ' ( )

T
Aletes

3
4

[C]

[D]

Longitud [m]
5,650
20,000
1,800
2,800
1,800

Unitats
2,000

[E]

[F]

G7J1AUW0
Num.

Text

1
2

m2

Num.

m3

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud [m]
189,150

Amplada [m]
5,000

gruix (m)
0,500

1,100

3

TOTAL Fórmula

11,300
20,000
3,600
5,600
3,600

2,000
2,000
2,000

[C]

[D]

Longitud [m]
1,800
2,800
1,800

Unitats
2,000
2,000
2,000

[E]

Text

Tipus

T
Camí de servei

P2242-53C8

&
&
&
&
&

'
'
'
'
'

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Unitats
2,000

Text

Tipus

T

Camí de servei
3 Desviament camí existent
4
5

[D]

[E]

[F]

Longitud [m]
189,150

Amplada [m]
5,000

gruix (m)
0,500

1,100

TOTAL Fórmula

520,163 & ' ( )

[F]

TOTAL Fórmula

T
Zona sobreample camí de servei

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

1

01
01
05
02

G931201J
Num.

12,800

[F]

520,163

[C]

[D]

Longitud [m]
189,150
37,380
Sup [m2]
121,050

Amplada [m]
5,000
4,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

m3

Text

1.040,325 & ' ( )
164,472 & ' ( )

1,100

133,155 & ' ( )

Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM
Tipus

T

Camí de servei
3 Desviament camí existent
T
Zona sobreample camí de servei

1.337,952

PRESSUPOST PROJECTE AVANTCANAL
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
CAMÍ DE SERVEI
PAVIMENTS DRENATGE I VARIS

2

5

TOTAL Fórmula

1,100
1,100

TOTAL AMIDAMENT

4

Longitud [m]
1,800

520,163

[C]

44,100

3,600 & ' ( )
5,600 & ' ( )
3,600 & ' ( )

[E]

520,163 & ' ( )

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

2

Tipus

[D]

m2

1

1

[C]

TOTAL Fórmula

Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

1

Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20
mm de gruix

T
Aletes

T
Camí de servei

G2266211

Num.

TOTAL AMIDAMENT
6

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 15 mm de fondària, amb massilla de poliuretà
monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica
Tipus

1
2

Text

546,500

TOTAL AMIDAMENT
5

Excavació de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt
Tipus

12,800

TOTAL AMIDAMENT

2

4

m3

1

293,040

[D]

5,600 & ' ( )
3,600 & ' ( )

PRESSUPOST PROJECTE AVANTCANAL
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
CAMÍ DE SERVEI
MOVIMENTS DE TERRES

Escullera amb bloc de pedra granítica de 1200 a 2000 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols
Tipus

18

TOTAL Fórmula

2

G3121921

2,000
2,000
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL AMIDAMENT
3

2,800
1,800

4

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir
Tipus

Pàg.:

20,000 & ' ( )
9,600 & ' ( )
9,000 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT
2

AMIDAMENTS

Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada amb pistola manual

2
3

17

[C]

[D]

[E]

Longitud [m]
189,150
37,380
Sup [m2]
121,050

Amplada [m]
5,000
4,000

Gruix [m]
0,200
0,200
Gruix [m]
0,200

[F]

TOTAL Fórmula

1,100
1,100

208,065 & ' ( )
32,894 & ' ( )

1,100

26,631 & ' ( )

3,600 & ' ( )
(85
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AMIDAMENTS

Pàg.:

19

AMIDAMENTS
2

TOTAL AMIDAMENT

267,590

Pàg.:

A sobreeixidor des de quadre de
control

3,000

3,000 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT
Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

1

01
01
06
01

E222B432
Num.

m3

Text

PRESSUPOST PROJECTE AVANTCANAL
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
ELECTRICITAT I TELECONTROL
ARQUETES I CONDUCCIONS

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

01
01
06
02

Tipus

A caseta de grups d'enclusa des
d'escomesa
2 A sobreeixidor des de quadre de
control actual sobreeixidor

1

[C]

[D]

[E]

[F]

230,000

0,800

0,400

1,000

73,600 & ' ( )

60,000

0,800

0,400

1,000

19,200 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

FGD1421E

u

Num.

m3

Text

2

KG380A07
Num.

92,800

m

Text

Tipus

A caseta de grups d'enclusa des
d'escomesa
2 A sobreeixidor des de quadre de
control

[C]

[D]

[E]

[F]

230,000

0,800

0,400

1,000

73,600 & ' ( )

60,000

0,800

0,400

1,000

19,200 & ' ( )

Num.

m

Text

Tipus

A caseta de grups d'enclusa des
d'escomesa
2 A sobreeixidor des de quadre de
control

[C]

[D]

[E]

[F]

230,000

0,800

0,400

1,000

73,600 & ' ( )

60,000

0,800

0,400

1,000

19,200 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT
FDK262G7
Num.

u

Text

1

A caseta de grups d'enclusa des
d'escomesa
2 A sobreeixidor des de quadre de
control

[C]

[D]

[E]

EDKZHJB4
Num.

u

Text

A caseta de grups d'enclusa des
d'escomesa

EGDZ1102

u

[F]

5

GGDZ0004

u

3,000

3,000 & ' ( )

[E]

10,000

[F]

TOTAL Fórmula

32,000 & ' ( )
32,000

Cartutx soldadura aluminotèrmica de piqueta de presa de terra amb el cable de la malla soterrada.
8,000

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

6

GHM11F22

u

7

GHN15FA6

u

EHA21BV9

u

13,000

[F]

1,000

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó
1,000

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb 6 móduls LED estancs amb grau
de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 129 W
de potència total, flux lluminós 9650 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric
classe I, amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport
AMIDAMENT DIRECTE

8

1,000

Connexió de ponts equipotencials entre brides per a posada a terra de canonades, safates i altres elements
conductors de la instal·lació.
AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

10,000 & ' ( )

[D]

4,000

AMIDAMENT DIRECTE

10,000

[C]

8,000

[E]

AMIDAMENT DIRECTE

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Tipus

[D]

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i làmpada d'halogenurs metàl·lics, de 150 W de xapa
d'alumini anoditzat, equip elèctric incorporat, tancada, ancorada a paret.
S'inclou lluminària, làmpada, equip d'encesa, caixa de connexions, presa de terra i canalitzacions,
suportacions a columna, material auxiliar i accessoris necessaris, completament instal·lada i funcionant.
Partida a determinar amb la D.F.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

TOTAL Fórmula

9
1

u

92,800

TOTAL AMIDAMENT
5

GGD10002

TOTAL Fórmula

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
Tipus

[C]

92,800

Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

1

4

3

8,000

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra

TOTAL AMIDAMENT

4
TOTAL AMIDAMENT

GG22RJ1K

TOTAL Fórmula

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Tipus

Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

1

3

PRESSUPOST PROJECTE AVANTCANAL
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
ELECTRICITAT I TELECONTROL
EQUIPS ELÈCTRICS

AMIDAMENT DIRECTE

1

G2263211

13,000

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

1

2

20

10,000 & ' ( )
(85

EH61RC99

u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial
(85
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AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT
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AMIDAMENTS

Pàg.:

21

AMIDAMENTS
1

AMIDAMENT DIRECTE
10

EG62DGAJ

u

1,000

11

EG63D15R

u

EG2C2S42

Num.

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

Tipus

1
2

2

1,000

[F]

50,000

m2

Text

GG21R91G

Num.

m

1

T

2

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

3

G4DC1D00
Num.

50,000

[F]

200,000

EG21H71X
Num.

m

m2

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

200,000

EG312556
Num.

m

Text

Tipus

Tipus

1
2
3
4
5

[D]

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

[E]

2,000
2,000
TOTAL AMIDAMENT

5
6

4

G45C19G3
Num.
1

TOTAL Fórmula

01
01
06
03

m3

200,000

[F]

30,000 & ' ( )
30,000 & ' ( )
60,000

[D]

[E]

Longitud [m]
3,000

Amplada [m]
2,000

Unitats
2,000

[F]

TOTAL Fórmula

12,000 & ' ( )
12,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Longitud [m]
3,000
2,000
3,000
2,000

Gruix [m]
0,300
0,300
0,300
0,300

2,000
2,000
2,000
2,000

1,800
1,200
1,800
1,200

TOTAL AMIDAMENT

6,000

&
&
&
&

'
'
'
'

(
(
(
(

)
)
)
)

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Text

Tipus

Solera caseta

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud [m]
3,000

Amplada [m]
2,000

Gruix [m]
0,300

Unitats
2,000

TOTAL AMIDAMENT
5

Num.

TOTAL Fórmula

920,000
200,000
200,000
800,000
800,000

&
&
&
&
&

'
'
'
'
'

G4BC3100

kg

Text

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

T

2

P4E5-DL3C

2.920,000

1

PRESSUPOST PROJECTE AVANTCANAL
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
ELECTRICITAT I TELECONTROL
CASETA DE CONTROL

2
4
5

(85

Text

m2

3,600 & ' ( )
3,600

[C]

[D]

[E]

Quantía [kg/m
100,000

m3
1,800

Unitats
2,000

[F]

TOTAL Fórmula

360,000 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Tipus

1

Num.

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

[C]

200,000 & ' ( )

[C]

230,000
50,000
50,000
100,000
100,000

T

3

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Text

5,000
5,000

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

200,000

TOTAL AMIDAMENT
15

3,000
3,000

[F]

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi

2

Tub flexible de PVC amb ànima d'acer M-20, tipus ondaplast d'interflex o equivalent, color gris, incloent part
proporcional de racords, premsaestopes i accesoris de muntatge i fixació superficial.

Text

2,000
2,000

200,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

14

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment. S'inlcou part proporcional d'unions, suportacions, accessoris i d'altre material auxiliar
necessari per a la seva correcta instal·lació.

Text

[D]

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Tipus

1

13

[C]

TOTAL Fórmula

50,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

G3Z112P1
Num.

Safata aïllant de PVC perforada, de 100x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports
horitzontals.
S'inclou part proporcional de suportacions, accessoris i material auxiliar necessari per a la correcta instal·lació.

Text

Text

22

Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

TOTAL AMIDAMENT

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

m

m3

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
12

Num.

Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

G2214101

Pàg.:

360,000

Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200
mm, de cara vista, amb relleu especial, de color especial, amb components hidrofugants, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu
inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
Tipus

[C]

[D]

[E]

3,000
2,000
3,000
2,000

3,100
3,100
3,100
3,100

2,000
2,000
2,000
2,000

[F]

TOTAL Fórmula

18,600
12,400
18,600
12,400

&
&
&
&

'
'
'
'

(
(
(
(

)
)
)
)
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
7

P447-DMDI

Num.
1
3

kg

Text

62,000

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura
Tipus

perfils per coberta
perfils per coberta

[C]

[D]

[E]

[F]

15,000
15,000

5,000
5,000

3,000
3,000

2,000
2,000

TOTAL AMIDAMENT
8

P534-4SC0

Num.

m2

Text

Tipus

3

[C]

[D]

4,000
4,000

3,000
3,000

[E]

Num.

u

Text

[C]

[D]

[F]

[F]

2,000

PAN5-7YXF
Num.

u

Text

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

1

1

[C]

[E]

[F]

2,000

PAN5-7Z6C
Num.

u

Text

1

[C]

Num.
1

Text

u

Partida alçada a justificar a disposició de la direcció de les obres per a imprevistos d'obra.

[D]

[E]

01
01
08

PRESSUPOST PROJECTE AVANTCANAL
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
GESTIÓ DE RESIDUS

GXPARE01

PA

Num.

Text

Partida alçada d'abonament íntegre per la classificació a peu d'obra segons Real Decreto 105/2008, càrrega,
transport i deposició controlada a instal·lació autoritzada de gestió o reciclatge, de tots els residus d'obra segons
la llista europea de Residus (ordre MAM/304/2002), catàleg europeu de residus (CER) i catàleg de residus de
Catalunya (CRC). Inclou residus de construcció (excepte terres) i d'enderrocs, residus especials, residus no
especials i residus inerts.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

[F]

[C]

[D]

[E]

2,000

[F]

G2R350A7
Num.

m3

Text

2

2,000 & ' ( )

3

2,000

6

T
Segons amidament auxilixar

4
7

1,000 & ' ( )

T
Desviament camí accés

G2RA7LP1

Num.

2,000

1

(85

1,000

[C]

Volum [m3]
2.286,800
129,400
505,400
Sup,[m2]
118,600

[D]

[E]

[F]

Text

m3

TOTAL Fórmula

2.286,800 & ' ( )
129,400 & ' ( )
505,400 & ' ( )
Amplada [m]
4,000

% roca
1,000

474,400 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km
Tipus

1

TOTAL Fórmula

2,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL Fórmula

[E]

1,000

Porta de planxa perforada d'acer d'una fulla batent amb bastiment en perfil laminat d'acer per a un buit d'obra de
210x90 cm, amb pany i passadors, col·locada
Tipus

1,000

TOTAL Fórmula

2,000

2,000

PAD0-H8WK

PRESSUPOST PROJECTE AVANTCANAL
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
IMPREVISTOS I VARIS
IMPREVISTOS

2,000 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT
12

PA

Obra
Capítol
Titol 3

Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat
de 90x215 cm
Tipus

GXPAIM01

2,000

TOTAL AMIDAMENT
11

01
01
07
02

2,000 & ' ( )

[D]

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb accessoris per a
persiana, per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm
Tipus

Partida alçada a justificar per al desviament de línia de serveis aèria existent, segons les directrius tècniques de
la companyia distribuidora afectada.

24,000

TOTAL AMIDAMENT
10

PA

PRESSUPOST PROJECTE AVANTCANAL
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
IMPREVISTOS I VARIS
SERVEIS AFECTATS

AMIDAMENT DIRECTE

1
1

GXPASA01

24

TOTAL Fórmula

12,000 & ' ( )
12,000 & ' ( )

[E]

01
01
07
01

450,000 & ' ( )
450,000 & ' ( )

Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
90x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210
Tipus

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 4

Pàg.:

900,000

TOTAL AMIDAMENT
PAFA-7RC8

AMIDAMENTS

1

TOTAL Fórmula

Coberta de plaques conformades amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 3 nervis separats entre
245 i 255 mm i una alçària entre 100 i 110 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 292 i 294 cm4 i una
massa superficial entre 15,5 i 16,5 kg/m2, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782, ancorades sobre
corretges d'11 a 15 cm d'alçària

1

9

23

3.396,000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Volum [m3]
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AMIDAMENTS
2

Pàg.:

Segons amidament auxilixar

3
4
6
7

T
Desviament camí accés

2.286,800
129,400
505,400
Sup,[m2]
118,600

G2RA71H0
Num.

m3

Amplada [m]
4,000

% roca
1,000

474,400 & ' ( )
3.396,000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Text

Tipus

2

T

3

Mur central marge dret
4 Dic existent marge esquerre
5 Murets i dic existents sobreeixidor
7

T

8

Comporta mural
9 Comporta enclusa

[C]

[D]

[E]

Longitud [m] Superfície [m2
10,000
12,967
146,700
0,358
20,000
1,627
Longitud [m]
Amplada [m]
1,200
1,200
1,675
0,400

[F]

G2R540J0
Num.

m3

Tipus

2

T

3

Mur central marge dret
4 Dic existent marge esquerre
5 Murets i dic existents sobreeixidor
7

T

8

Comporta mural
9 Comporta enclusa

01
01
09

G45R0001

Num.

u

Text

Gruix [m]
0,600
0,600

2,000

1
2

Text

Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut de l'obra en base a l'estudi i el Pla de Seguretat i
Salut del projecte.
1,000

0,864 & ' ( )
0,804 & ' ( )
216,397

[C]

[D]

[E]

Longitud [m] Superfície [m2
10,000
12,967
146,700
0,358
20,000
1,627
Longitud [m]
Amplada [m]
1,200
1,200
1,675
0,400

[F]

TOTAL Fórmula

129,670 & ' ( )
52,519 & ' ( )
32,540 & ' ( )
Gruix [m]
0,600
0,600

Unitats
2,000

0,864 & ' ( )
0,804 & ' ( )
216,397

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

Num.

PA

Rampa d'accés fixa de formigó per a facilitar sortida del canal d'aus aquàtiques, amfibis o rèptils que puguin
quedar atrapats a l'interior.
Serà de formigó armat, de doble pendent, amb una amplada no inferior a 50cm, de base rugosa i pendent suau
(màxim 30º). Totalment acabada.
Tipus

m2

GXPASS01

PRESSUPOST PROJECTE AVANTCANAL
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
SEGURETAT I SALUT

Unitats

2,000

GR110001

1

01
01
10

438,000

PRESSUPOST PROJECTE AVANTCANAL
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
MESURES CORRECTORES MEDIAMBIENTALS

1

2

Obra
Capítol
Titol 3

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT

26

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9
m3 de capacitat

Text

Obra
Capítol
Titol 3

Pàg.:

129,670 & ' ( )
52,519 & ' ( )
32,540 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT
5

AMIDAMENTS

2.286,800 & ' ( )
129,400 & ' ( )
505,400 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT
4

25

2,000

Desbrossada dels canyars d'Arundo donax existents a l'àmbit del canal. Aquesta partida inclou la retirada i la
correcta gestió posterior dels residus vegetal, per tal d'eliminar la capacitat de rebrot.
Tipus

T

[C]

[D]

Longitud [m]
219,000

Amplada [m]
2,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

438,000 & ' ( )
(85

(85

REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA

PRESSUPOST

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

PRESSUPOST
Obra

Pàg.:
01

Pressupost Projecte Avantcanal

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 3

01

SITUACIÓ PROVISIONAL

1 GSZ1Z001

2 P3J5-FIFT

u

m3

1

Unitat de jornal d´equip de submarinista ( encàrregat i oficial) per a les
feines d'impermeabilització de la comporta tipus taintor existent.
Aquestes feines consisteixen en la incorporació d'elements, com draps
i premsa estopes, per aconseguir millorar la impermeabilització de la
comporta existent. Aquesta partida incorpora tots els materials i
elements necessaris per a la seva correcta execució. (P - 70)

2.234,23

Estructura de gabions de tela metalica de torsió, amb peces d'2x1x1 m
de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2 mm, i 5x7
cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació col·locada
amb mitjans mecànics (P - 82)

112,98

3,000

75,000

8.473,50

m3

Argila compactada per a capa de impermeabilització. (P - 18)

91,70

37,500

3.438,75

4 G261ESG1

h

Esgotament amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de
600 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 m (P - 28)

38,22

240,000

9.172,80

Titol 3

01.01.01

27.787,74

Obra

01

Pressupost Projecte Avantcanal

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 3

02

ENCLUSA

Titol 4

01

OBRA CIVIL

1 P214X-HCP5

m2

Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb fil de
diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 77)

727,37

8,600

6.255,38

2 G21YD320

u

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs
fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40
cm amb broca de diamant intercambiable (P - 21)

888,68

2,000

1.777,36

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 75)

197,48

Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència
a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 57)

2,94

3 K2135343
4 GG22RG1K

m3
m

300,000

426,56
882,00

5 G45C18H4

m3

Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 37)

108,85

3,230

351,59

6 P21Z1-52UX

m2

Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de
formigó en paraments verticals amb compressor i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor (P - 78)

8,92

93,860

837,23

7 P4B0-608Y

u

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
(P - 85)

13,32

300,000

3.996,00

8 G32B3101

kg

Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)

1,66

2.528,718

4.197,67

9 P447-DMDI

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 84)

3,49

4.356,572

15.204,44

Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a caixetins d'ancoratge,
amb llata de fusta de pi (P - 86)

52,24

10 P4DM-3HND

m2

69,760

3.644,26

EUR

2

u

Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,0 m de diàmetre i de 10 cm de
gruix, lleugerament armada amb una malla electrosoldada ME 30x15
cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia d'1,017 kg d'acer per m2 , per
a pou de registre (P - 50)

20,32

2,000

40,64

12 GDD1U020

u

Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada
de formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt
encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix,
inclós col·locació de graons (P - 52)

145,36

2,000

290,72

13 GDD1U170

u

Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell
de pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra (P - 53)

146,14

2,000

292,28

14 GDD1C524

m

Paret per a pou circular de D=120 cm, de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 (P - 51)

340,63

4,000

1.362,52

15 GDDZ6DD4

u

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 55)

205,49

2,000

410,98

16 GDDZ51A4

u

Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:6 (P - 54)

20,26

26,000

526,76

17 G2225521

m3

Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 23)

14,28

32,000

456,96

18 G2131323

m3

Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió (P - 19)

73,45

1,500

110,18

19 G45C19G3

m3

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 38)

122,86

15,718

1.931,11

20 PB12-DIY2

m

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P 94)

174,97

20,000

3.499,40

21 PB31-HAGU

m2

Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors
de perfils 30x2 mm, 30x30 mm de quadrícula amb xapa de 2 mm de
gruix, galvanitzada, superfície màxima plafò 2,5 m2, ancorada amb
ancoratges mecànics i tacs de nylon i cargols d'acer. (P - 95)

107,34

20,000

2.146,80

TOTAL
2,160

Pàg.:

11 GDB1U010

6.702,69

3 FR3P8601

TOTAL

PRESSUPOST

Titol 4

01.01.02.01

Obra

01

Pressupost Projecte Avantcanal

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 3

02

ENCLUSA

Titol 4

02

EQUIPS MECÀNICS

48.640,84

1 GNCM0001

u

Suministrament i instal·lació de comporta mural lliscant model CMD de
Coutex o similar, totalment instal·lada i provada, fabricada en AISI
304Lde 1200x1200 mm accionada amb motor actuador elèctric.
Aquesta partida inclou tots els elements necessaris per a la seva
correcta instal·lació. (P - 67)

20.500,00

1,000

20.500,00

2 GNCM0002

u

Suministrament i instal·lació de comporta tipus enclusa tipus CE de
COUTEX o similar, de 12.500m d'amplada de canal i 4.300 mm
d'alçada de taulell accionada amb grup oleohidràulic. Inclou muntatge
mecànic, hidràulic i elèctric totalment instal·lada i provada. (P - 68)

275.655,00

1,000

275.655,00

TOTAL

Titol 4

01.01.02.02

Obra

01

Pressupost Projecte Avantcanal

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 3

03

AMPLIACIÓ CANAL

Titol 4

01

MOVIMENTS DE TERRES

296.155,00

EUR

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

PRESSUPOST

Pàg.:

3

PRESSUPOST

Pàg.:

4

20 mm, abocat des de camió (P - 36)
3 G7B111E0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 45)

3,61

1.254,376

4.528,30

4 G9GA5T37

m3

Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb regle vibratori, remolinat mecànic (P - 49)

111,07

111,492

12.383,42

1 G22D3011

m2

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 27)

1,35

1.502,900

2.028,92

2 P2218-566C

m3

Excavació de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P
- 79)

15,01

3.396,000

50.973,96

3 G2144301

m3

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 20)

54,28

214,729

11.655,49

5 E7J5C5D0

m

Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1
cm, col·locat a l'interior del junt (P - 3)

17,82

968,930

17.266,33

4 G2266211

m3

Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant
corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 26)

15,97

4.562,900

72.869,51

6 E7J5129A

m

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 15 mm
de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb
pistola manual, prèvia imprimació específica (P - 2)

7,78

968,930

7.538,28

5 P3L7-3CMT

m2

Protecció de talús amb malla metàl·lica, dues de triple torsió, pas de
malla de 80 mm i diàmetre 2,4 mm, ancorada amb barres d'acer
corrugades i subjectada amb cables (P - 83)

13,96

963,600

13.451,86

7 G7J1AUW0

m2

Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb
planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix (P - 46)

11,54

633,080

7.305,74

6 P2243-53A8

m2

Repàs de talús en roca (P - 81)

5,64

963,600

5.434,70

TOTAL

Titol 4

01.01.03.01

8 ED5A1600

m

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm (P - 4)

12,75

335,850

4.282,09

9 GN9D005

u

Subministrament i col·locació en solera de canal de vàlvula
depressora (P - 66)

42,00

48,000

2.016,00

156.414,44
TOTAL

Obra

01

Titol 4

01.01.03.03

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Obra

01

Pressupost Projecte Avantcanal

Titol 3

03

AMPLIACIÓ CANAL

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 4

02

ESTRUCTURA

Titol 3

03

AMPLIACIÓ CANAL

Titol 4

04

RAMPA D'ACCÉS A CANAL

1 G3Z112P1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 36)

12,71

4.049,345

51.467,17

2 G45F19G3

m3

Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 39)

122,86

483,624

59.418,04

3 G45C19G3

m3

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 38)

122,86

2.475,356

304.122,24

4 G4DC1D00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 42)

33,77

744,440

25.139,74

5 G4BC3100

kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 41)

1,67

123.767,820

206.692,26

6 G32B3101

kg

Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)

1,66

48.846,024

81.084,40

7 G4DFE115

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares,
d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist, (P - 44)

46,71

3.353,760

156.654,13

TOTAL

Titol 4

57.875,60

Pressupost Projecte Avantcanal

01.01.03.02

Obra

01

Pressupost Projecte Avantcanal

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 3

03

AMPLIACIÓ CANAL

Titol 4

03

ACABATS I VARIS

884.577,98

1 FDDZS005

u

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P 15)

20,19

42,000

847,98

2 G3Z112P1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

12,71

134,340

1.707,46
EUR

1 F9G22738

m3

Paviment de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars
gris (P - 14)

124,26

21,510

2.672,83

2 G2265211

m3

Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 25)

10,68

266,500

2.846,22

3 G45F19G3

m3

Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 39)

122,86

31,500

3.870,09

4 G32B3101

kg

Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)

1,66

3.181,500

5.281,29

5 G4DFE115

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares,
d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist, (P - 44)

46,71

105,000

4.904,55

6 G4DF2105

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals
metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m
(P - 43)

36,04

105,000

3.784,20

7 G45C19G3

m3

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 38)

122,86

101,600

12.482,58

8 G4DC1D00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 42)

33,77

48,000

1.620,96

9 G4BC3100

kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 41)

1,67

6.096,000

10.180,32

10 E7J5C5D0

m

Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1
cm, col·locat a l'interior del junt (P - 3)

17,82

30,000

534,60

11 GN9D005

u

Subministrament i col·locació en solera de canal de vàlvula
depressora (P - 66)

42,00

112,000

4.704,00

EUR

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

PRESSUPOST
TOTAL

Titol 4

Pàg.:

01.01.03.04

5

52.881,64

PRESSUPOST
TOTAL

Titol 4

Pàg.:

01.01.04.02

Obra

01

Pressupost Projecte Avantcanal

Obra

01

Pressupost Projecte Avantcanal

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 3

04

NOU SOBREEIXIDOR

Titol 3

04

NOU SOBREEIXIDOR

Titol 4

01

MOVIMENTS DE TERRES

Titol 4

03

EQUIPS MECÀNICS

1 G2144301

m3

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 20)

54,28

500,000

27.140,00

2 G2214101

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 22)

3,18

2.169,200

6.898,06

TOTAL

Titol 4

01.01.04.01

Obra

01

Pressupost Projecte Avantcanal

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 3

04

NOU SOBREEIXIDOR

Titol 4

02

ESTRUCTURA

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 36)

12,71

535,740

6.809,26

2 G45F19G3

m3

Formigó per a mur d'estrep, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 39)

122,86

110,453

13.570,26

3 G45C19G3

m3

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 38)

122,86

514,660

63.231,13

4 G4DC1D00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 42)

33,77

51,466

1.738,01

5 G32B3101

kg

Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)

1,66

37.506,420

62.260,66

6 G4DFE115

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares,
d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist, (P - 44)

46,71

205,354

9.592,09

7 G32D2215

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers d'encadellat
de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base curvilínia encofrats a una cara, per a una alçària de
treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist (P - 35)

62,09

165,096

10.250,81

8 P4Z5-HAM1

dm3

Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de
ciment i sorra (P - 88)

1,60

4.250,000

6.800,00

9 P447-DMDI

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 84)

3,49

10.639,750

37.132,73

10 PB12-DIY2

m

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P 94)

174,97

60,000

10.498,20

11 PB31-HAGU

m2

Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors
de perfils 30x2 mm, 30x30 mm de quadrícula amb xapa de 2 mm de
gruix, galvanitzada, superfície màxima plafò 2,5 m2, ancorada amb
ancoratges mecànics i tacs de nylon i cargols d'acer. (P - 95)

107,34

26,240

2.816,60

EUR

224.699,75

1 GJSA0050

u

Subministrament i instal·lació de comporta abatible de canal, d'eix
inferior tipus CBI model COUTEX o similar.
Dimensions 8500 mm d'amplada, 2200mm d'alçada amb estanqueitat
a 3 bandes i accionament olehidràulic.
El preu inclou el transport, ensamblatge a obra, muntage mecànic,
elèctric i hidràulic, amb quadre elèctric.
Aquesta partida inclou tots els elements necessaris per al seu
funcionament.
(P - 64)

120.500,00

2,000

241.000,00

2 GJSBE005

u

Mecanisme deflector per a instal.lar en canal de navegació i reg per a
retenció i desviament de flotants al nou sobreeixidor de descàrrega, en
acer S275JR galvanitzat i xapa deflextora de tràmex galvanitzat, amb
doble cabrestant d'accionament elèctric, totalment instal·lat i probat.
Inclou quadre elèctric d'accionament i control.
(P - 65)

33.927,86

1,000

33.927,86

3 GI5TUU10

u

Pont grua elèctric de 5000 kg, llum entre eixos de rodadura 8500 mm
amb recorregut vertical del ganxo de 8500 mm de disseny modular
sense soldadures amb motor, reductor i tambor fàcilment accessibles
que redueixen els temps de manteniment. Guia de cable d'acer
GGG-50, relació tambor/cable conforme a la classe ISO:M-6/FEM:3 m
amb variador de velocitat en el carro de traslació, amb variador de
velocitat en la traslació del pont grúa, inclou subministrement i
col·locació sobre bigues carrileres, instal·lació electrica, acabat amb
desengreixant més imprimació i color groc similar RAL-1028 i finals de
carrera en tots els moviments. Preparat per intempèrie. Totalment
instal·lat i provat. (P - 63)

22.500,00

1,000

22.500,00

34.038,06

1 G3Z112P1

6

TOTAL

Titol 4

01.01.04.03

Obra

01

Pressupost Projecte Avantcanal

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 3

04

NOU SOBREEIXIDOR

Titol 4

04

ACABATS I VARIS

297.427,86

1 G7J522R1

m

Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb
massilla asfàltica, aplicada amb pistola manual (P - 47)

2,50

38,600

96,50

2 G7B111E0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 45)

3,61

293,040

1.057,87

3 G3121921

m3

Escullera amb bloc de pedra granítica de 1200 a 2000 kg, estabilitzat
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 33)

102,65

546,500

56.098,23

4 E7J5C5D0

m

Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1
cm, col·locat a l'interior del junt (P - 3)

17,82

44,100

785,86

5 E7J5129A

m

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 15 mm
de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb
pistola manual, prèvia imprimació específica (P - 2)

7,78

12,800

99,58

6 G7J1AUW0

m2

Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb
planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix (P - 46)

11,54

12,800

147,71

EUR
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TOTAL

Titol 4

Pàg.:

01.01.04.04

7

58.285,75

PRESSUPOST
TOTAL

Titol 4

Pàg.:

01.01.06.01

Obra

01

Pressupost Projecte Avantcanal

Obra

01

Pressupost Projecte Avantcanal

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 3

05

CAMÍ DE SERVEI

Titol 3

06

ELECTRICITAT I TELECONTROL

Titol 4

01

MOVIMENTS DE TERRES

Titol 4

02

EQUIPS ELÈCTRICS

1 P2218-566C

m3

Excavació de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P
- 79)

15,01

520,163

7.807,65

2 G2266211

m3

Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant
corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 26)

15,97

520,163

8.307,00

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 2 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 80)

4,13

3 P2242-53C8

TOTAL

m2

Titol 4

01.01.05.01

Obra

01
01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 3

05

CAMÍ DE SERVEI

Titol 4

02

PAVIMENTS DRENATGE I VARIS

TOTAL

m3

Titol 4

Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 48)

01
01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 3

06

ELECTRICITAT I TELECONTROL

Titol 4

01

ARQUETES I CONDUCCIONS

25,75

267,590

6.890,44

m3

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 1)

9,28

92,800

861,18

2 G2263211

m3

Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 24)

2,97

92,800

275,62

3 GG22RJ1K

m

Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 58)

3,64

92,800

337,79

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 16)

118,00

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 5)

126,95

5 EDKZHJB4

u

27,12

8,000

216,96

2 KG380A07

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 76)

15,53

32,000

496,96

3 GGD10002

u

Cartutx soldadura aluminotèrmica de piqueta de presa de terra amb el
cable de la malla soterrada. (P - 59)

12,33

8,000

98,64

4 EGDZ1102

u

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 11)

36,71

1,000

36,71

5 GGDZ0004

u

Connexió de ponts equipotencials entre brides per a posada a terra de
canonades, safates i altres elements conductors de la instal·lació. (P 60)

234,07

1,000

234,07

6 GHM11F22

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 61)

287,05

1,000

287,05

7 GHN15FA6

u

Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos,
equipat amb 6 móduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i
IK08, amb un total de 120 LED i un dispositiu d'alimentació i control no
regulable de 129 W de potència total, flux lluminós 9650 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric
classe I, amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport
(P - 62)

1.390,55

1,000

1.390,55

8 EHA21BV9

u

Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i làmpada
d'halogenurs metàl·lics, de 150 W de xapa d'alumini anoditzat, equip
elèctric incorporat, tancada, ancorada a paret.
S'inclou lluminària, làmpada, equip d'encesa, caixa de connexions,
presa de terra i canalitzacions, suportacions a columna, material
auxiliar i accessoris necessaris, completament instal·lada i funcionant.
Partida a determinar amb la D.F. (P - 13)

166,23

1,000

166,23

9 EH61RC99

u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt, col·locat superficial (P - 12)

99,08

1,000

99,08

10 EG62DGAJ

u

Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat
superficialment (P - 9)

14,70

1,000

14,70

11 EG63D15R

u

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 10)

12,54

1,000

12,54

12 EG2C2S42

m

Safata aïllant de PVC perforada, de 100x300 mm, amb 1 compartiment
i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals.
S'inclou part proporcional de suportacions, accessoris i material
auxiliar necessari per a la correcta instal·lació. (P - 7)

62,69

50,000

3.134,50

13 GG21R91G

m

Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J,
resistència a compressió de 250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió roscada i muntat superficialment. S'inlcou part proporcional
d'unions, suportacions, accessoris i d'altre material auxiliar necessari
per a la seva correcta instal·lació. (P - 56)

3,89

200,000

778,00

14 EG21H71X

m

Tub flexible de PVC amb ànima d'acer M-20, tipus ondaplast
d'interflex o equivalent, color gris, incloent part proporcional de

6,47

200,000

1.294,00

6.890,44

1 E222B432

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 17)

Pressupost Projecte Avantcanal

Capítol

4 FDK262G7

u

21.640,39

01.01.05.02

Obra

5.525,74

13,000

13,000

1.534,00

1.650,35

EUR

4.658,94

1 FGD1421E

Pressupost Projecte Avantcanal

Capítol

1 G931201J

1.337,952

8

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.:

9

racords, premsaestopes i accesoris de muntatge i fixació superficial.
(P - 6)
15 EG312556

TOTAL

m

Titol 4

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 8)

TOTAL
4,91

2.920,000

01.01.06.02

Obra

01

Pressupost Projecte Avantcanal

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 3

06

ELECTRICITAT I TELECONTROL

Titol 4

03

CASETA DE CONTROL

PRESSUPOST

2 G3Z112P1

m3

22.597,19

Obra

01

Pressupost Projecte Avantcanal

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 3

07

IMPREVISTOS I VARIS

Titol 4

01

SERVEIS AFECTATS

1 GXPASA01

m2

Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 22)

3,18

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 36)

12,71

60,000
12,000

190,80
152,52

3 G4DC1D00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 42)

33,77

6,000

202,62

4 G45C19G3

m3

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIb, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 38)

122,86

3,600

442,30

5 G4BC3100

kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 41)

1,67

360,000

601,20

Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, amb relleu
especial, de color especial, amb components hidrofugants, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM III,
de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 87)

80,71

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 84)

3,49

Coberta de plaques conformades amb perfil nervat de planxa d'acer
galvanitzada amb 3 nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària
entre 100 i 110 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 292 i 294
cm4 i una massa superficial entre 15,5 i 16,5 kg/m2, acabat llis,
segons la norma UNE-EN 14782, ancorades sobre corretges d'11 a 15
cm d'alçària (P - 89)

28,94

Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210 (P - 91)

100,69

6 P4E5-DL3C

7 P447-DMDI

8 P534-4SC0

9 PAFA-7RC8

m2

kg

m2

u

900,000

24,000

2,000

5.004,02

PA

Titol 4

Partida alçada a justificar per al desviament de línia de serveis aèria
existent, segons les directrius tècniques de la companyia distribuidora
afectada. (P - 73)

11.128,38

01

Pressupost Projecte Avantcanal

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 3

07

IMPREVISTOS I VARIS

Titol 4

02

IMPREVISTOS

1 GXPAIM01

3.000,00

1,000

01.01.07.01

Obra

TOTAL
62,000

01.01.06.03

10

14.337,20

TOTAL
1 G2214101

Titol 4

Pàg.:

PA

Titol 4

Partida alçada a justificar a disposició de la direcció de les obres per a
imprevistos d'obra. (P - 71)

3.000,00

65.000,00

1,000

01.01.07.02

Obra

01

Pressupost Projecte Avantcanal

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 3

08

GESTIÓ DE RESIDUS

3.000,00

65.000,00

65.000,00

3.141,00
1 GXPARE01

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per la classificació a peu d'obra
segons Real Decreto 105/2008, càrrega, transport i deposició
controlada a instal·lació autoritzada de gestió o reciclatge, de tots els
residus d'obra segons la llista europea de Residus (ordre
MAM/304/2002), catàleg europeu de residus (CER) i catàleg de
residus de Catalunya (CRC). Inclou residus de construcció (excepte
terres) i d'enderrocs, residus especials, residus no especials i residus
inerts. (P - 72)

1.600,00

1,000

1.600,00

2 G2R350A7

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 10 km (P - 29)

3,75

3.396,000

12.735,00

3 G2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 32)

7,00

3.396,000

23.772,00

4 G2RA71H0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 31)

13,22

216,397

2.860,77

5 G2R540J0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 30)

20,33

216,397

4.399,35

694,56

201,38

10 PAN5-7YXF

u

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, amb accessoris per a persiana, per a un buit d'obra
aproximat de 90x90 cm (P - 92)

19,12

2,000

38,24

11 PAN5-7Z6C

u

Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm (P - 93)

24,73

2,000

49,46

12 PAD0-H8WK

u

Porta de planxa perforada d'acer d'una fulla batent amb bastiment en
perfil laminat d'acer per a un buit d'obra de 210x90 cm, amb pany i
passadors, col·locada (P - 90)

205,14

2,000

410,28

TOTAL

EUR

Titol 3

01.01.08

45.367,12

EUR

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost Projecte Avantcanal

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 3

09

MESURES CORRECTORES MEDIAMBIENTALS

11

1 G45R0001

u

Rampa d'accés fixa de formigó per a facilitar sortida del canal d'aus
aquàtiques, amfibis o rèptils que puguin quedar atrapats a l'interior.
Serà de formigó armat, de doble pendent, amb una amplada no
inferior a 50cm, de base rugosa i pendent suau (màxim 30º).
Totalment acabada. (P - 40)

3.416,00

2,000

6.832,00

2 GR110001

m2

Desbrossada dels canyars d'Arundo donax existents a l'àmbit del
canal. Aquesta partida inclou la retirada i la correcta gestió posterior
dels residus vegetal, per tal d'eliminar la capacitat de rebrot. (P - 69)

0,86

438,000

376,68

TOTAL

Titol 3

01.01.09

7.208,68

Obra

01

Pressupost Projecte Avantcanal

Capítol

01

OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ

Titol 3

10

SEGURETAT I SALUT

1 GXPASS01

TOTAL

Titol 3

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut de l'obra
en base a l'estudi i el Pla de Seguretat i Salut del projecte. (P - 74)
01.01.10

27.121,14

1,000

27.121,14

27.121,14

EUR

REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA

RESUM DE PRESSUPOST

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

REDACCIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D´OPTIMITZACIÓ DE L´ÚS DE L´AIGUA
AL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 4 : Titol 4
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

2

2.353.396,94

Titol 4
01.01.02.01
OBRA CIVIL
48.640,84
Titol 4
01.01.02.02
EQUIPS MECÀNICS
296.155,00
Titol 3
01.01.02
ENCLUSA
344.795,84
Titol 4
01.01.03.01
MOVIMENTS DE TERRES
156.414,44
Titol 4
01.01.03.02
ESTRUCTURA
884.577,98
Titol 4
01.01.03.03
ACABATS I VARIS
57.875,60
Titol 4
01.01.03.04
RAMPA D'ACCÉS A CANAL
52.881,64
Titol 3
01.01.03
AMPLIACIÓ CANAL
1.151.749,66
Titol 4
01.01.04.01
MOVIMENTS DE TERRES
34.038,06
Titol 4
01.01.04.02
ESTRUCTURA
224.699,75
Titol 4
01.01.04.03
EQUIPS MECÀNICS
297.427,86
Titol 4
01.01.04.04
ACABATS I VARIS
58.285,75
Titol 3
01.01.04
NOU SOBREEIXIDOR
614.451,42
Titol 4
01.01.05.01
MOVIMENTS DE TERRES
21.640,39
Titol 4
01.01.05.02
PAVIMENTS DRENATGE I VARIS
6.890,44
Titol 3
01.01.05
CAMÍ DE SERVEI
28.530,83
Titol 4
01.01.06.01
ARQUETES I CONDUCCIONS
4.658,94
Titol 4
01.01.06.02
EQUIPS ELÈCTRICS
22.597,19
Titol 4
01.01.06.03
CASETA DE CONTROL
11.128,38
Titol 3
01.01.06
ELECTRICITAT I TELECONTROL
38.384,51
Titol 4
01.01.07.01
SERVEIS AFECTATS
3.000,00
Titol 4
01.01.07.02
IMPREVISTOS
65.000,00
Titol 3
01.01.07
IMPREVISTOS I VARIS
68.000,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.245.912,26
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3 : Titol 3
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3
01.01.01
SITUACIÓ PROVISIONAL
27.787,74
Titol 3
01.01.02
ENCLUSA
344.795,84
Titol 3
01.01.03
AMPLIACIÓ CANAL
1.151.749,66
Titol 3
01.01.04
NOU SOBREEIXIDOR
614.451,42
Titol 3
01.01.05
CAMÍ DE SERVEI
28.530,83
Titol 3
01.01.06
ELECTRICITAT I TELECONTROL
38.384,51
Titol 3
01.01.07
IMPREVISTOS I VARIS
68.000,00
Titol 3
01.01.08
GESTIÓ DE RESIDUS
45.367,12
Titol 3
01.01.09
MESURES CORRECTORES MEDIAMBIENTALS
7.208,68
Titol 3
01.01.10
SEGURETAT I SALUT
27.121,14
Capítol
01.01
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
2.353.396,94
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.353.396,94
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2 : Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
OBRES DE MILLORA EN CAPTACIÓ
2.353.396,94
Obra
01
Pressupost Projecte Avantcanal
2.353.396,94
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.353.396,94
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 : Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost Projecte Avantcanal

2.353.396,94

euros

euros

REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTE CONSTRUCTIU D’OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA
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