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I.

ANTECEDENTS I OBJECTE
I.1.

ANTECEDENTS

Son antecedent d'aquest Projecte els següents documents:


Projecte de construcció de col·lector i EDAR de Santa Eulàlia de Riuprimer, d’Abril de 1.995 i el
consegüent Projecte de liquidació en maig de 1.998



Projecte Executiu de Construcció d’Eres d’Assecatge a l'EDAR de Santa Eulàlia de Riuprimer, a l'Abril
2006



Plec de Prescripcions Tècniques per l’Ampliació de les Eres de Rizocompostatge del Sistema de
Sanejament de Santa Eulàlia de Riuprimer, en el que es basa la redacció d’aquest Projecte, redactat
pel Consell Comarcal d’Osona.

I.2 OBJECTE

L'objecte d'aquest Projecte, és el de l'ampliació de les eres de rizocompostatge de Santa Eulàlia de Riuprimer.
L'EDAR està situada a l'oest del casc urbà de Santa Eulàlia de Riuprimer junt a la Ctra. BV 4316. El projecte és
realitza d'acord al disseny i criteris exposats al Plec de Prescripcions Tècniques redactat a l'efecte pel Consell
Comarcal d ' Osona, havent-hi evidentment modificat allò que és ha considerat necessari.

El projecte s'estructura en els següents apartats:

•

Descripció general de l'actuació, incloent-hi previsió d'ampliació futura.

•

Topografia.

•

Situació urbanística i disponibilitat de terrenys i/o expropiacions i ocupacions temporals requerides.

•

Verificació de la no inundabilitat de la parcel·la.

•

Verificació de les característiques geotècniques de la parcel.la.

• Modificació de l'escomesa elèctrica.
• Altres actuacions preparatòries de l'obra
• Construcció de les noves eres de rizocompostatge
• Equipament electromecànic i de procés de les eres de rizocompostatge.
• Obres d’urbanització i acabat.
• Control de qualitat
• Estudi de seguretat i salut
• Estudi de gestió de residus.
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(*) Aquesta estimació pressuposa l’evolució de la quantitat de fangs proporcional a l'evolució demogràfica a
II.

Santa Eulàlia de Riuprimer. La superfície de tractament de fangs futura disponible té en compte una eventual

DESCRIPCIÓ GENERAL

ampliació de l'EDAR, que seguint els criteris del Projecte original, suposés la duplicació de la capacitat de
L'objecte de l'actuació és el d'ampliar el sistema de tractament de fangs de l'EDAR de Santa Eulàlia de
Riuprimer, mitjançant l'ampliació de la superfície de tractament i assecat de fangs mitjançant eres de
rizocompostatge.

tractament

mitjançant la construcció d'un tanc

compacte biològic-decantador similar a l'existent, i que

s'ubicaria a la ubicació de les eres actualment existents. Per tant, de les 5 eres existents en l'actualitat es
demolirien 3 d'elles, mentre que les altres 2 continuarien en ús.

Aquest tractament consisteix en un sistema natural per a deshidratar i alhora estabilitzar el fang de depuradora
mitjançant eres d'assecat amb canyís. Les eres d'assecat se situen en recintes i estan constituïdes per capes
de materials drenants com grava o sorra que filtren i deshidraten els llots per evaporació produïda per les
diferències de pressions de vapor, a més s'aprofiten les propietats del canyís. Les arrels de les canyes en
contacte amb el fang i l'oxigen afavoreixen el creixement d'espècies bacterianes mitjançant la reducció dels
sòlids volàtils. La major part de l'aigua s'extreu per drenatge, raó per la qual és fonamental disposar d'un
sistema de drenatge adequat. No requereix productes químics ni energia per al seu funcionament, de manera
que és totalment biològic.
Actualment ja es disposa d'una superfície d’assecat de, però el sistema està clarament sobrecarregat, per la
qual cosa es requereix de purga ocasional dels fangs a instal·lacions de tractament.
D'acord al Plec de Prescripcions, i a la informació facilitada per l’Ajuntament de Santa Eulàlia, en quant a la
previsible evolució demogràfica, resumim les necessitats presents i futures a la següent taula:
Situació prèvia

Situació desprès de l’
ampliació

Situació futura

(2018)
Població (aproximada)

Habitants

1.250

1.400

2.000

Fig. 1. Previsió d’ampliació del tractament biològic a l'EDAR, d’acord al Projecte original. L’ampliació es fa sobre l'àrea

Producció fangs

Kg MS/d

75

84

120

ocupada per les eres existents en l’actualitat.

Capacitat tractament

Kg MS/d

48

102

127

Superfície
requerida

eres

m2

500

560

847

Superfície
disponible

eres

m2

320

680

848 (*)

Taula 1: Necessitats de superfície d’assecatge actuals i futures.
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III SITUACIÓ URBANÍSTICA. REQUERIMENT DE TERRENYS A EXPROPIAR I/O
OCUPACIONS TEMPORALS.
Requalificació

En endavant, distingim 2 tramitacions que es solapen, però que són diferents:

de

sòl

agrícola

Superfície afectada
[m2]

Ref. cadastral parcel.la
afectada

Superfície
parcel·la [m2]

1.605

08247A006000080000WQ

13.169

805

08247A006000080000WQ

13.169

total

(ACTUAL) com a sòl tècnic i per
infraestructures (FUTUR)

• D'una banda, la modificació del planejament urbanístic, per permetre l’ampliació de l'EDAR a sòls

Requalificació de sòl tècnic (ACTUAL)

urbanísticament compatibles. Aquesta modificació té en compte l'estimació de necessitats a llarg termini,

com a sòl agrícola (FUTUR)

per evitar haver-hi de modificar de nou el planejament urbanístic.
• D'altra banda, la necessària expropiació i/o ocupació temporal de terrenys per a l'execució de les obres

III.1 MODIFICACIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC

A l'annex i plànol corresponent es plasmen aquests canvis.
III.2 EXPROPIACIONS I OCUPACIÓ TEMPORAL
Per a la realització de les obres es requereix de l'expropiació i ocupació temporal de diversos terrenys. Tots els

L'EDAR existent es troba a l'Oest, a uns 70 m del casc urbà de Santa Eulàlia de Riuprimer, sobre una pastilla

terrenys corresponen a la mateixa parcel·la, que és l'afectada també per la modificació del planejament

de sòl tècnic i per infraestructures. L'EDAR ocupa una gran part del sòl útil d'aquesta pastilla, mentre que la

urbanístic.

resta fins a la carretera BV-4316 és terreny no apte per a l'edificació, per l'afecció de l’esmentada carretera.
Per tant, l'ampliació s'ha de fer sobre terrenys annexos, que tenen la catalogació de sòl agrícola al POUM

Superfície afectada
[m2]

Ref. cadastral parcel.la
afectada

Superfície
parcel.la [m2]

1.140

08247A006000080000WQ

13.169

993

08247A006000080000WQ

13.169

total

vigent.
A més, cal tenir en compte que la parcel·la de l'EDAR llinda als costats SE amb el Riu Mèder i al NE amb un

EXPROPIACIÓ

petit torrent, nomenat Torrent del Soler Botei.
Més a més, i per si això no fos suficient, la parcel·la veïna pel NE, i per la seva disposició convexa en front de

OCUPACIÓ TEMPORAL

la Ctra. BV-4316, no disposa de suficient superfície edificable, pel requeriment de servitud enfront d'aquesta
carretera. També per la pròpia disposició interna dels processos a l’EDAR resulta inconvenient utilitzar-la.
Tot això fa que l’única ampliació viable sigui cap a l'Oest.

A l'annex es justifica el cost previst per a l'expropiació i ocupació temporal, així com els propietaris detectats.

A més, tenint en compte que part de la pastilla de sòl tècnic està afectada per la servitud de la carretera i no és

Igualment, a nivell registral, aquesta superfície expropiada s'unirà a la parcel·la de l'EDAR, per crear una única

utilitzable per l'EDAR, es proposa la seva desafecció com a sòl tècnic, per donar seguretat jurídica al seu
propietari i que pugui continuar amb la seva explotació agrícola, requalificant-la de sòl tècnic a sòl agrícola.
En resum, es proposen les següents modificacions:

finca registral.
La superfície a expropiar tindrà en compte la creació de noves finques que siguin físicament coherents, evitant
la creació de petites 'àrees "mortes".
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III.

TOPOGRAFIA I INUNDABILITAT

IV.

GEOTÈCNIA

S'adjunten els corresponents annexos.

En l'annex es pot veure l'estudi geotècnic realitzat.

Es justifica la no inundabilitat de la parcel.la.

És de destacar, que per sota de la cota 550,00, s'ha detectat l'existència d'una capa de margues argiloses de
color gris, extremadament toves en algun punt, i que pot donar,

degut

a

diferents consistències, a

assentaments diferencials, fins i tot amb increments de pressió efectiva molt reduïts.
En principi, la tipologia prevista d'eres semi-soterrades, permet que l'increment de pressió sobre aquestes
argiles sigui nul o fins i tot negatiu (és a dir, és major el pes de la terra excavada que el pes dels nous
elements), de manera que no es esperen assentaments d'importància.
En qualsevol cas, en previsió d'algun assentament diferencial donada la presumible irregularitat del terreny, i
descartant solucions de fonamentació profunda, es preveu que el canal de drenatge sigui solidari amb les
pròpies eres, per evitar trencaments de canonades o altres problemes en la unió canal-eres. A més, s'han
separat les eres en 2 cossos (3 eres d'una banda i 2 eres d'altra banda), estructuralment separats, el que
permetria sense danys l’assentament diferencial entre els dos cossos.
El NF s'ha detectat a la cota 549, sensiblement sota la cota d'excavació, i possiblement coincident amb el nivell
del riu Mèder.
L'excavació es preveu per sobre de la cota d'aquesta argila, excepte en el cas del bombament, i podrà realitzarse mitjançant mitjans mecànics (cullera retroexcavadora o pala) no preveient-se l'ús de martell percutor.
Els talussos de l'excavació, en les alçades previstes d'excavació màxima al voltant de 1,5 m, es poden
realitzar 1H: 2V, excepte pel pou de bombament, on ha de verificar-se per part de la Direcció Facultativa aquest
aspecte, i recomanem talussos 1H :1V donada la major profunditat i / o proximitat a la capa d'argiles.
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No es detecten altres serveis (telecomunicacions, gas). En qualsevol cas, s'ha realitzat una consulta pel
V.

ACTUACIONS PRÈVIES. DEMOLICIONS I REPOSICIÓ DE SERVEIS

que fa a canalització de gas.

En aquest apartat s'inclou:

Pel que fa a altres canalitzacions de telecomunicacions no es preveuen, ja que ja es va realitzar en el
seu dia la corresponent consulta i no es van detectar.

•

Actuacions prèvies

•

Reposició de serveis

•

Demolicions

•

Retirada residus

V.3.

DEMOLICIONS

És preveuen les següents demolicions:
• Fonament pal elèctric existent.

V.1.

ACTUACIONS PRÈVIES

Prèviament a l'inici de les obres, és ha de:

• Tanca existent i els seus fonaments.
• Altres petites demolicions.
El tractament que és dóna a aquestes demolicions és el següent:

•

Barrar el recinte, per evitar accidents.

•

Realitzar la senyalització d’obra, especialment la prohibició de sortir i entrar cap i/o des de Vic.
Caldrà prendre la rotonda, a l’entrada de Santa Eulàlia de Riuprimer.

V.2.

REPOSICIÓ DE SERVEIS

S'han detectat els següents serveis:
• Línia telefònica i subministrament d'aigua potable. No es veuen afectats per les obres. La línia d'aigua
potable discorre pel camí, de manera que s'extremarà la precaució en les obres de millora i asfaltat del
camí.
• Línia elèctrica. L'escomesa elèctrica s'ha de modificar, per la qual cosa s'han iniciat els tràmits amb
l'empresa subministradora. Cal assenyalar que l'escomesa elèctrica actual discorre sota les eres
existents. A l'Annex corresponent és detalla la nova línia elèctrica.
Convé assenyalar que la reposició de la línia elèctrica s'ha de fer prèviament a la resta de les obres, per
assegurar la continuïtat del funcionament de l'EDAR.

•

Materials reaprofitables: Acer, etc. es evacuaran com a residu i / o material a reutilitzar.

•

Residus petris: Atès la petita quantitat s'evacuaran com a residu inert

•

Altres residus: S’evacuaran com a residus barrejats de construcció o demolició

A més, s’haurà d'evacuar la terra i restes vegetals resultant del desbrossament de la parcel·la. Aquesta terra es
reutilitzarà parcialment per al farciment previst de terra vegetal a l'acabar la urbanització, per la qual cosa es
preveu una superfície per al estocatge provisional d'aquesta terra.
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Pel buidatge de les eres, un cop colmatades s'utilitza maquinaria pesada d'obres públiques, de manera que
es realitzarà preferiblement des del costat S. L'armat del canal de drenatge preveurà l'empenta de terres,
VI.

ERES DE RIZOCOMPOSTATGE

incloent-hi una càrrega suplementària de 20 kN/m2, en previsió de l'ús de maquinària pesada als seus voltants.

VI.2 EQUIPAMENT DE PROCÉS I ELECTROMECÀNIC

VI.1 OBRA CIVIL

ELEMENTS DE DRENATGE DE LIXIVIATS

Es preveu l'execució de 5 recintes d'assecat i rizocompostaje de 8x9 m cadascun, de formigó armat. Cada
recinte es drenarà mitjançant orificis de fons permanentment oberts, de manera que la pressió interior actuant
sobre els sobre els murs s'equilibrarà entre recintes.
En qualsevol cas, puntualment, és possible que es donin pressions diferencials entre diferents eres, a causa de

Es dotarà a les eres dels següents elements:
•

resistència estructural per suportar el pes dels fangs per sobre (SN> 4). Aquesta canonada

diferents cicles d'ompliment i / o buidatge. A més, la càrrega sobre els murs no necessàriament serà deguda al

abocarà mitjançant el corresponent orifici cap a la canaleta de drenatge. Aquesta canonada

lixiviat líquid, sinó a l'acumulació de fang humit. Del costat de la seguretat, assumim que l'empenta d'aquest

acaba, aigües amunt, en un colze de 90º que s'uneix a un tram de canonada vertical de 2,50 m

fang serà equivalent a l'empenta hidroestàtic.
Es dissenyen recintes per tant independents de 9,0 x 8,0 m i alçada de coronació de murs de 2,50 m. El gruix
dels murs serà de 0,25 m, i la llosa igualment de 0,25 m de gruix. L'armat serà mitjançant doble graella # 10 c

d’alçada, no ranurat. Les unions es realitzen mitjançant junta elàstica.
•

col·locarà una impermeabilització mitjançant banda impermeabilitzant o junta d'estanquitat hidroexpansiva.
La llosa s'executarà contra una capa prèvia de formigó de neteja i anivellament, que permeti assegurar els
recobriments.
A l'annex i plànols es troben els detalls al respecte.
El drenatge de les eres es farà mitjançant canonades longitudinals ranurades que captaran el lixiviat,
prèviament filtrat a les capes disposades a l'efecte i que s'evacuarà a un canal lateral i d'allí a un bombament.
Aquest canal de drenatge es realitza solidari amb les pròpies eres, en previsió de possibles assentaments
diferencials entre tots dos, donada la diferent tipologia dels elements. A més, es preveu amb unes dimensions
mínimes (60 cm d'ample) que permeti l'accés als operaris pel seu manteniment i revisió de les obertures.
Es dotarà al canal d'una pendent del 2% que permeti un ràpid escorregut.

Al voltant del colze i amb una alçada suplementària a la resta del farcit, s'abocarà sorra, formant
un con, de dimensions aproximades 0.8m i H=0.3 m, garantint la fixació del colze i tub

/ 15 cm, reforçat amb els corresponents ancoratges en les trobades, segons plànols.
Per assegurar l'estanquitat, entre diferents tandes de formigonat, i molt especialment entre lloses i alçats es

Canonada longitudinal de drenatge, mitjançant canonada PVC DN 200 ranurada i amb suficient

vertical.
•

Sombreret de ventilació, compost per una reixeta de PVC o PP, fixada al tub, evitant l'entrada
d'elements estranys i assegurant la ventilació i evacuació de l'aire de la canonada de drenatge.

•

Capa de graves de 20 cm de gruix i diàmetre 30-80 mm que envoltarà aquesta canonada.

•

Capa de grava de 20 cm de gruix, i diàmetre 2-8 mm que actuarà com a suport de la capa per
sobre.

•

Capa de sorra neta, de 10 cm de gruix com a element filtrant i retenidor de les partícules sòlides
del fang, i que deixi passar el lixiviat.

•

Plantació de rizomes, aproximadament 4 unitats / m2.
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ARRIBADA DE FANGS A LES ERES
L'arribada i repartiment de fangs a les eres es dota dels següents elements:
• Xapa acer inoxidable AISI 316, com trencament del doll d'arribada, amb el corresponent suport, ancorat al
mur. Tant el suport, com la xapa, com els cargols d'ancoratge seran d'acer inoxidable.
• Peça de distribució del fang, i la seva suportació al mur, mitjançant canonada de PEAD DN 110-90
• Vàlvula de guillotina manual, per a cada era.
• Peça d'interconnexió a la impulsió existent de fangs, incloent-hi el tall de la canonada DN 100 existent,
interconnexió de peça T en acer inox, acabada en brida solta DN 100 PN 10 EN 1092-1 PN 10

ALTRES ELEMENTS
A més, es preveu:
• Tramex de cobriment del canal de drenatge, acer galvanitzat, incloent-hi els corresponents perfils de
suport.
• Pou de bombament. Es preveu com a pou de bombament prefabricat, amb tipologia similar a un pou de
registre, de formigó prefabricat, excepte que la trapa serà tipus tramex.
• Pou sobreeixidor del bombament, que es construirà directament sobre el col·lector d'arribada
• Impulsió de lixiviats, PEAD DN 63. La connexió amb el tub de descàrrega de la bomba d'impulsió (PEAD
DN 50), serà mitjançant unió desmuntable, que permeti l'extracció de la bomba. Es col·locarà una petita
cadena inox a la bomba, que asseguri la seva extracció.
• Bomba submergible, del tipus de buidatge, d'acer inoxidable, autoestable, amb flotador i monofàsica, per
a un cabal d'uns 10 m3 / h a 6 m.c.a, i amb una potència de motor de 0,55 kW.
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•

Les característiques i dimensions de les fonamentacions de les unitats lluminoses venen
detallades als plànols.

VII INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR I ENLLUMENAT
VIII.

OBRES D’ACABAT I URBANITZACIÓ

Per la tipologia de les obres, la instal·lació elèctrica interior és molt reduïda i inclou:
Es preveuen els següents treballs:
•

Instal·lació d'un cabalímetre electromagnètic en la impulsió d'arribada de fangs purgats des del

• Reposició de la tanca perimètrica

reactor biològic. L'alimentació d'aquest cabalímetre es realitzarà per conductes existents,
directament des del quadre elèctric, on s'ubicarà la protecció d'aquest cabalímetre. La lectura

• Aglomerat del camí d'accés, incloent-hi estesa i compactat de capa de tot-u per homogeneïtzar la subbase.

d'aquest cabalímetre serà visual en el propi display. No es preveu l'enviament de senyals.

A les zones de camí que actualment són d'ús agrícola, es compactarà prèviament la capa de sòl existent, i
s'augmentarà el gruix de tot-ú estesa.

•

•

Alimentació de la nova bomba monofàsica. Es preveu per tubs i canals existents, exceptuant un
petit tram final soterrat, i que es farà per la conducció existent adossada a les eres actuals.

• Senyalització, incloent la prohibició de gir cap a / des de Vic.

Noves lluminàries (4 ut.), amb bàcul de 4 m d'alçada i il·luminació LED. El cablejat es farà per un

• Reposició de terra vegetal (aprox. 30 cm), aprofitant els sobrants del desbrossament.

dels 3 tubs de l'escomesa, a una de les lluminàries, i paral·lel a l'alimentació del bombament a
les altres 3 lluminàries. L’accionament i protecció de les unitats lluminoses serà comú amb la
il·luminació existent.
•

Al costat de les lluminàries, es col·locaran pericons de registre de dimensions interiors de 0,40 x
0,40 x 0,50 (prof.), amb marc i tapa de fossa dúctil de 12,5 ton. (Classe B).

IX.

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

Classificació del Contractista

D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i en compliment del que
es disposa a l’article 25 i següents del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el

•

Les connexions a

les columnes és realitzarà sense elements d'acoblament, derivant els

Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques amb les modificacions

conductes d’entrada i sortida directament a les columnes mitjançant l'arqueta corresponent.

recollides al Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, la classificació que es recomana als Contractistes per

Els conductors d'alimentació és connectaran a les bornes de la caixa que a aquest efecte

presentar-se a la licitació del present projecte és la següent:

s'instal·laran a la columna.
•

Totes les unitats lluminoses tindran presa de terra formada per piques de 2 m. de longitud

Grup : K (Obres especials)

mínima i 14,6 mm. de diàmetre mínim, les quals aniran allotjades en posició vertical en arquets

Subgrup: 8 (estacions de tractament d’aigües)

registrables.

Categoria: d)
Grup B, subgrup 1 (o Grup C, subgrup 2)
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Categoria d)

1.

GRUP D'ÀMBITS D'ACREDITACIÓ DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH): Àmbit de control del
formigó, dels seus components i de les armadures d'acer (EHA).

Revisió de preus

2.
D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret, a l'article

GRUP D’ÀMBITS D’ACREDITACIÓ DE VIALS (VS): Àmbit de sòls, àrids, mescles bituminoses i
materials constituents de vials (VSG). Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF).

103 apartat 5 del mateix, no procedeix la inclusió en el Plec de clàusules administratives particulars de
l’obra de referència, de cap clàusula de revisió de preus, per no excedir el termini d’execució de les obres
de vint-i-quatre (24) mesos

El Pressupost d’execució per contracte del Control de Qualitat és troba al corresponent capítol separat del
Pressupost.

X.

PLA DE TREBALLS

S’ha redactat l’annex 10, on s’estudia la planificació de l’obra amb caire indicatiu.

XIII.

PRESSUPOSTOS

El termini resultant per a l’execució total de l’obra és de quatre (4) mesos.

Aplicant els preus unitaris que figuren als Quadres de Preus als Amidaments resultants, i tenint en
compte les Partides Alçades, resulta el següent:

XI.

PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

Pressupost d’Execució Material .......................................................................................... 184.724,76 €

Durant l’execució dels treballs objecte d’aquest projecte es tindran presents les determinacions del Decret

Incrementant el valor anterior amb els percentatges corresponents a Despeses Generals, Benefici

64/1995, de 7 de març, pel que s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, publicat en el

Industrial, s’obté el següent:

DOGC del 10 de març de 1995.
Pressupost d’Execució per Contracte (sense IVA)............................................................. .219.822,47 €
XII.

CONTROL DE QUALITAT
Incrementant el valor anterior amb els percentatges corresponents a l'IVA, s’obté el següent:

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a l’execució de les

Pressupost d’Execució per Contracte ................................................................................ 265.985,19 €

obres. Al corresponent ’annex queda reflectit la proposta del pla on s’assenyalen les unitats objecte de
control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar.

Afegint al valor del Pressupost per Contracta, el cost necessari per les Expropiacions, resulta el següent:

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències

Pressupost per a Coneixement de l’Administració .............................................................. 272.250,19-€.

establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del pla de control de
qualitat.
Pel tipus de control, les entitats de control de qualitat de l'edificació i dels laboratoris d'assaigs per al
control de qualitat de l'edificació deuran ser competents, s/ Decret 149/2017, de 17 d'octubre en els
següents apartats:
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3.2
XIV.

REPLANTEIG

4. EXPROPIACIONS I CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA

DOCUMENTACIÓ QUE CONSTA EL PRESENT PROJECTE

MEMÒRIA
ANNEXOS A LA MEMÒRIA

4.1

DELIMITACIÓ URBANÍSTICA. QUALIFICACIÓ DE SÒL TÈCNIC I PER INFRAESTRUCTURES.

4.2

PROPOSTA DE RECLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA

4.3

EXPROPIACIONS REQUERIDES. EXPROPIACIONS I OCUPACIÓ TEMPORAL

5. ERES DE RIZOCOMPOSTATGE
•

ANNEX 1: ANNEX FOTOGRÀFIC

•

ANNEX 2: TOPOGRAFIA

•

5.1

PLANTA I SECCIÓ GENERAL.

ANNEX 3: EXPROPIACIONS.

5.2.1

SECCIONS (I)

•

ANNEX 4: GEOTÈCNIA

5.2.2

SECCIONS (II) I DETALLS.

•

ANNEX 5: CÀLCULS ESTRUCTURALS

•

ANNEX 6: ENERGIA ELÈCTRICA

5.3.1

PLÀNOLS D’ARMAT

•

ANNEX 7: CONTROL DE QUALITAT

5.2.3

PLÀNOLS D’ARMAT (II)

•

ANNEX 8: INUNDABILITAT

•

ANNEX 9: JUSTIFICACIÓ DE PREUS

•

ANNEX 10: PLA DE TREBALL

•

ANNEX 11: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

•

ANNEX 12: ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

•

ANNEX 13: PROCEDIMENT CONSTRUCTIU

•

ANNEX 14: FITXERS EN FORMAT DIGITAL

6. CONDUCCIONS HIDRÀULIQUES
6.1 POU BOMBAMENT LIXIVIATS
6.2 DETALLS CONDUCCIONS HIDRÀULIQUES
7 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT
7.1 ESCOMESA ELÈCTRICA
7.2 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT INTERIOR
7.3 DETALLS

PLEC DE CONDICIONS

8 URBANITZACIÓ

PLÀNOLS
1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
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2. TOPOGRAFIA
2.

RECONEIXEMENT TOPOGRÀFIC

3. SITUACIÓ PROJECTADA GENERAL. IMPLANTACIÓ
3.1

SITUACIÓ PROJECTADA GENERAL

8.1

PLANTA GENERAL

8.2

DETALLS

GESTIÓ RESIDUS
9.1

10

UBICACIÓ ELEMENTS TRACTAMENT DE RESIDUS

SEGURETAT I SALUT
10.1 SENYALITZACIÓ CRTA. BV-4316
10.2 CARTELL OBRA I TELÈFONS EMERGÈNCIA.
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10.3 PROTECCIONS INDIVIDUALS
10.4 PROTECCIONS COL.LECTIVES

AMIDAMENTS I PRESSUPOST
XV.

DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

Es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial
Decret 1098/2001 del 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per la
utilització de l’obra i és susceptible de ser lliurada a l’ús general.

XVI.

CONCLUSIÓ

Amb tot l’esmentat a la present Memòria i als seus Annexos, així com a la resta de la documentació del
projecte, creiem suficient i justificat el mateix, donant-li trasllat a la consideració de la Superioritat per a la
seva aprovació si s’escau.

Març 2019

Autor del Projecte

Fernando Cordellat González
Enginyer Camins, C. y P. col. Nº 12.195
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ANNEX 1
ANNEX FOTOGRÀFIC

AUTOR DEL PROJECTE

VIC. MARÇ 2019
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Vista de la depuradora des de l'O. Zona on s’ubica l’ampliació.

Canonada inox existent impulsió fangs a eres. Punt de connexió amb la nova impulsió.
Al fons, pal LABT a demolir.

20

Canal elèctrica. S’aprofita per l’escomesa elèctrica a bombament lixiviats. Tanca a demolir.

Canal elèctrica. S’aprofita per l’escomesa elèctrica a bombament lixiviats.

21

Arribada escomesa elèctrica existent. Arriba en diagonal des de pal, per sota eres actuals.

Tanca metàl·lica i pal elèctric a demolir

22

Canonada 1 ½” inox col.locació cabalímetre (segona per la dreta)

Sortida existent lixiviats.

23

Camí a aglomerar. Prohibició de gir cap / des de Vic.

Camí a aglomerar.
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ANNEX 2
TOPOGRAFIA.

AUTOR DEL PROJECTE

VIC. MARÇ 2019
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I.

TOPOGRAFIA EMPRADA

COORDENADES VÈRTEXS POLÌGON A EXPROPIAR .

UTM ETRMS 89.
S'ha realitzat un reconeixement topogràfic de la parcel·la de l'EDAR, i de la zona limítrof on s'emplaça
X=433061.6593

Y=4640374.7370

X=433055.5567

Y=4640377.7847

X=433052.7122

Y=4640378.8078

X=433046.4065

Y=4640380.6364

X=433047.6328

Y=4640379.8237

X=433048.6487

Y=4640379.0110

X=433049.6646

Y=4640378.1983

X=433050.4773

Y=4640376.9719

X=433050.8836

Y=4640375.7529

X=433051.2900

Y=4640374.3306

Sobre aquest plànol, s'ha implantat la pastilla de sòl tècnic i per infraestructures, definida al POUM de

X=433051.4932

Y=4640373.1116

l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer, amb les dimensions que ha facilitat el propi Ajuntament, en format

X=433051.2900

Y=4640371.6821

dwg (2_refós-urbà.dwg). Aquesta pastilla s'ha incorporat al plànol georeferenciat.

X=433050.8836

Y=4640370.2598

X=433050.2741

Y=4640369.0407

Sobre aquest plànol georeferenciat, s'ha realitzat la proposta de modificació de la delimitació (reclassificació de

X=433030.3481

Y=4640338.5277

sòl) de la pastilla de sòl tècnic i per a infraestructures.

X=433062.6752

Y=4640317.1722

X=433062.2689

Y=4640316.3595

X=433064.7143

Y=4640314.7268

X=433065.3238

Y=4640315.5395

X=433080.1631

Y=4640305.5766

X=433085.6561

Y=4640317.1722

X=433087.4848

Y=4640322.0485

X=433087.0784

Y=4640322.2517

l'ampliació, en febrer de 2019, per l’empresa Taller de Topografia Granollers, S.L.
Aquest

plànol s'adjunta georeferenciat, com a annex digital a aquest projecte, en format dwg

(1_topo_edar_SERP.dwg) A més, s'adjunten les coordenades UTM ETRS89 dels punts reconeguts.
Per tramitar les expropiacions i ocupació temporal requerides, s'han incorporat a aquest plànol, georeferenciats,
els polígons a expropiar i / o ocupar temporalment. Les coordenades dels vèrtexs d'aquests polígons s'adjunten
a continuació.

Igualment, s'ha realitzat un aixecament de perfils longitudinals i secció de les lleres fluvials que circumden
l'EDAR, de cara a la realització d'un estudi d'inundabilitat.
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COORDENADES VÈRTEXS POLÌGON A OCUPAR TEMPORALMENT

UTM ETRMS 89.
X=433080.1631

Y=4640305.5766

X=433078.9440

Y=4640303.3343

X=433076.5059

Y=4640300.6930

X=433023.6360

Y=4640335.8864

X=433038.2721

Y=4640358.0546

X=433019.9715

Y=4640370.0566

X=433026.2773

Y=4640380.0269

X=433028.5123

Y=4640381.0428

X=433030.9504

Y=4640382.0587

X=433031.7704

Y=4640382.2618

X=433033.8021

Y=4640382.4650

X=433035.6308

Y=4640382.2618

X=433039.4911

Y=4640381.4491

X=433039.6943

Y=4640382.2618

X=433046.4065

Y=4640380.6364
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ANNEX 3
EXPROPIACIONS

AUTOR DEL PROJECTE

VIC. MARÇ 2019
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I.

EXPROPIACIONS

Les expropiacions i ocupació temporal previstes es realitzen sobre la mateixa parcel·la registral i de fet, amb 2
àmbits de qualificació urbanística diferents:
• Sòl qualificat com a sòl tècnic per infraestructures
• Sòl agrícola.
En funció de la delimitació definitiva del planejament urbanístic, la superfície a expropiar de les diferents
qualificacions urbanístiques pot variar.
D’ara endavant es realitza una estimació aproximada del cost d'expropiació, únicament a l'efecte de quantificar
el Pressupost per a Coneixement de l'Administració, i s'assumeix que a efectes de fixació del cost
d’expropiació, el sòl te consideració de sòl agrícola.
La valoració es fa sobre la base dels "Valors Bàsics dels cultius, aprofitaments i construccions Agràries i Índexs
correctors per comprovar a els valors dels béns immobles de Naturalesa rústica situats a la demarcació de
Barcelona, a els Impostos sobre Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i
donacions Fets imposables de l'any 2019 ", publicats per l'Agència Tributària de Catalunya.
És verifica la parcel.la romanent sobre la base del Decret 169/1983, de 12 d'abril, sobre Unitats Mínimes de
Conreu, Annex 1, Grup 2 a), en cas que l' expropiació de parcel·les de superfície prèviament superior a
aquesta unitat, deixi romanents de superfície inferior.
Aquest valor es corregirà, s/ Art. 36, del RDL 7/2015 fins a un valor màxim del doble, en funció de factors
objectius de localització, com l'accessibilitat a nuclis de població o a centres d'activitat econòmica o la
ubicació en entorns de singular valor ambiental o paisatgístic, l'aplicació i ponderació haurà de ser
justificada en el corresponent expedient de valoració.
Tenint en compte la durada prevista de les obres, s'ha estimat que la indemnització corresponent a
l'ocupació temporal dels terrenys inclosos s'ha de valorar en el 10% del valor del terreny afectat per cada

any o fracció d'ocupació del mateix. En el present projecte s'ha estimat un 20% del valor del terreny
afectat, comptant 2 temporades d’explotació afectades.
No es preveu l‘afecció per servitud a cap sòl.
S'adjunten referència cadastral de la parcel·la de l'EDAR i la parcel·la que s'expropia i / o ocupa parcialment.
En qualsevol cas, s'adjunta fitxer georeferenciat, tal com s'explica en l'annex de topografia,en format dwg,
indicant la qualificació actual i proposta futura i les superfícies a expropiar i ocupar temporalment.
De l'aplicació dels preus unitaris adoptats a les superfícies afectades pels diferents tipus d'aprofitament i
altres circumstàncies, s'han obtingut els valors parcials i totals d'aquestes afeccions, obtenint un cost de
les expropiacions i indemnitzacions de 6.265 €.
FINALMENT I MOLT ESPECIALMENT HA DE SIGNIFICAR DE MANERA EXPRESSA, QUE LA
QUANTITAT DETERMINADA ANTERIORMENT ÉS EXCLUSIVAMENT PER ÚS I CONEIXEMENT DE
L'ADMINISTRACIÓ, I QUE NECESSÀRIA I INELUDIBLEMENT HI HAURÀ D'AJUSTAR I CONCRETAR
DE CONFORMITAT AMB EL MANDAT I JURISPRUDÈNCIA CONSTITUCIONAL, EN CADA CAS I PER
A CADA FINCA AFECTADA, AL PRECEPTIU EXPEDIENT EXPROPIATORI
NECESSÀRIAMENT HAURÀ D’INCOAR.

QUE FORÇOSA I
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No canvia la situació respecte a la unitat mínima de cultiu.
II.

LLISTAT DE BENS INDIVIDUALITZATS

Per tant, a els bens individualitzats i concrets a expropiar, definitiva o temporalment, són:
BEN NÚMERO 1:

Parcela I polígon:

Polígon 6 Parcela 8, TORRUELLA.

Municipi:

SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER. OSONA.

Referència catastral:

08247A006000080000WQ

Superficie total:

13.169 m2 (s/ catastre)

Superficie a expropiar definitivament:

1.140 m2

Superficie restant:

11.929 m2.

Unitat mímina de conrreu:

4,5 has

Superficie a ocupar temporalment:

993 m2

Superficie de servitud:

0 m2

Propietaris:

Josep Serra Vilaró
Paquita Coll González
C/ Puig, 15
08519 Santa Eulàlia de Riuprimer

Valoració expropiació
Valor bàsic:

Conrreus, secà, categoría 1ª. 18.000 €/ha

Factor correcció:

2

Valor total sòl a expropiar:

18.000 x 2 x 0,1140 has = 4.104,00 €

Valoració ocupació temporal
Valor bàsic:

20% x 36.000 €/ha = 7.200 €/ha

Indemnizació total:

7.200 x 0,0993 = 714,96 €

Valoració altres gastos i imprevistos
S'augmenta en un 30% el cost d'expropiació, en funció de despeses imprevisibles, legalització, documentació i
registre de les modificacions, etc.
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III.

COORDENADES POLIGONALS ÀREA A EXPROPIAR
IV.

COORDENADES POLIGONALS ZONA A OCUPAR TEMPORALMENT

COORDENADES VÈRTEXS POLÌGON A EXPROPIAR .
COORDENADES VÈRTEXS POLÌGON A OCUPAR TEMPORALMENT

UTM ETRMS 89.
UTM ETRMS 89.
X=433061.6593

Y=4640374.7370

X=433055.5567

Y=4640377.7847

X=433080.1631

Y=4640305.5766

X=433052.7122

Y=4640378.8078

X=433078.9440

Y=4640303.3343

X=433046.4065

Y=4640380.6364

X=433076.5059

Y=4640300.6930

X=433047.6328

Y=4640379.8237

X=433023.6360

Y=4640335.8864

X=433048.6487

Y=4640379.0110

X=433038.2721

Y=4640358.0546

X=433049.6646

Y=4640378.1983

X=433019.9715

Y=4640370.0566

X=433050.4773

Y=4640376.9719

X=433026.2773

Y=4640380.0269

X=433050.8836

Y=4640375.7529

X=433028.5123

Y=4640381.0428

X=433051.2900

Y=4640374.3306

X=433030.9504

Y=4640382.0587

X=433051.4932

Y=4640373.1116

X=433031.7704

Y=4640382.2618

X=433051.2900

Y=4640371.6821

X=433033.8021

Y=4640382.4650

X=433050.8836

Y=4640370.2598

X=433035.6308

Y=4640382.2618

X=433050.2741

Y=4640369.0407

X=433039.4911

Y=4640381.4491

X=433030.3481

Y=4640338.5277

X=433039.6943

Y=4640382.2618

X=433062.6752

Y=4640317.1722

X=433046.4065

Y=4640380.6364

X=433062.2689

Y=4640316.3595

X=433064.7143

Y=4640314.7268

X=433065.3238

Y=4640315.5395

X=433080.1631

Y=4640305.5766

X=433085.6561

Y=4640317.1722

X=433087.4848

Y=4640322.0485

X=433087.0784

Y=4640322.2517
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ANNEX 4
ESCOMESA ELÈCTRICA. AFECCIÓ A ALTRES SERVEIS

AUTOR DEL PROJECTE

VIC. MARÇ 2019
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I.

El nou tram soterrat discorrerà protegit mitjançant canalització PE DN 160, i amb 3 arquetes intercalades, amb

OBJECTE DE L'ANNEX

una longitud màxima entre arquetes de 38, 34 i 8 m, per tant amb una longitud total de 80 m.

Aquest annex defineix l'obra necessària per modificar la connexió de servei (LABT existent a l'EDAR).

La canalització soterrada es realitzarà amb 3 tubs paral.lels de manera que un es faci servir per l'escomesa, un

Tenint en compte, que no es preveu increment de potència, les característiques de l’escomesa seran

segon tub es faci servir per a altres instal·lacions de B.T. de l'EDAR i un últim que quedi en reserva.

iguals a l'existent, amb les excepcions

que consideri introduir l'empresa subministradora com a

propietària d'aquesta escomesa, amb el número de sol.licitud de modificació de suministrament
0000052396.

Per tant, l'increment de longitud global és de 34 m.
La demanda de potència no s'incrementa de forma significativa.

Per tant, la definició tècnica de l'actuació vindrà definida en les condicions que imposi la Companyia

Tenint en compte que en el moment de redactar aquest projecte encara no es disposa de les condicions tècnic-

subministradora, a la qual se sol·licita la corresponent modificació d'instal·lació de distribució.

econòmiques de la companyia, la modificació de l'escomesa s'inclou com Partida Alçada a justificar en el
projecte.

Quant a la resta de serveis, no es preveuen més afeccions. Per seguretat es verifica l'absència de
canalització zubterránea de gas a la zona d'obres, encara que no es preveu.
II.

CARACTERÍSTIQUES DE L'ESCOMESA ELÈCTRICA EXISTENT

L'escomesa existent (LABT), prové d'un CT situat en els voltants, i del qual surt una LABT, que al seu torn es
bifurca cap a l'EDAR, mitjançant una línia T-50 de 45 m des de l'últim pal, i que arriba al pal en el límit de
l'EDAR.
El pal elèctric és de formigó armat prefabricat, H 11m, 1.000 kg d'esforç útil.
Des d'aquest últim pal, i ja mitjançant una línia soterrada, d'uns 27 m de longitud (fins a l'arqueta costat de la
caseta), es dirigeix fins a la CGP i comptadors.
Actualment la potència contractada és de 16 kW

III.

CARACTERÍSTIQUES DE LA NOVA ESCOMESA PREVISTA.

S'instal·la un nou pal, amb característiques equivalents, i mantenint la posició en planta de la LABT. El tram aeri
(en planta) queda en 26 m de longitud.

Escomesa elèctrica existent y pal actual EDAR
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IV.

CIMENTACIÓ DEL NOU PAL ELÈCTRIC

Es preveu la fonamentació segons els criteris dela empresa subministradora, o si no, d'acord amb els següents
criteris:
Es preveu la fonamentació monolítica, directament encastada del pal en el bloc de fonamentació de formigó
armat.


Les dimensions del bloc han de ser de: A x A x h = 1,5 x 1,5 x 1,80 m.



L'armat es realitzarà segons plànols, amb una quantia d'uns 30 kg / m3 d'acer.



S'opta per una fonamentació de banda relativament ampli (1,5 m), per evitar apropar-se a la capa
d'argila tova, i amb l'objectiu de disminuir al màxim la tensió neta vertical transferida al terreny.



La fonamentació es calcula amb Sulzberger, per a un coeficient de seguretat> 1,7.



• El terreny a expropiar tindrà en compte un quadrat de costat mínim 2,0 x 2,0 m.

Detall cimentació amb peana
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CÀLCUL CIMENTACIÓ
ver hs/bib/EMSR/LA/2_cimentaciones LABT_4_sulzberger

Poste eléctrico
Peso
Esfuerzo punta
Altura
Mazico cimentacion
Angulo rotación, tan a
Ancho
Alto
Suelo
Coeficiente compresibilidad paredes
laterales
Presión admisible
Ch a 2 m
Coefi. Fricción suelo-hormigón

Gp
FH
H

daN
daN
m

1500
1000
11

tan 
a
h

m
m

0,01
1,5
1,8

Ct

adm
Ch



daN/m3
daN/cm2
daN/cm2
º
-

9
1
10
5
0,1

Momento reacciones verticales terreno
Si (2*P)/ ( a^3*Ck) >0,01
Tensión máxima apoyo suelo (tensión media
x 2). Bruta
Tensión máxima apoyo suelo (tensión media
x 2). Neta
Momento estabilizador, apoyo en el suelo.
Me = G*a/6
Momento establizador apoyo lateral. Meh =
b*t^3/36*Ct*tana
Coeficiente seguridad

164,6091

max

max

daN/cm2

0,52

daN/cm2

0,19

Mev

kNm

29,1

Meh

kNm

218,7
2,252386

Sol·licitud de modificació de connexió
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Dades del contracte actual
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AFECCIÓ A ALTRES SERVEIS
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RED DE ABASTECIMIENTO DE SANTA EULALIA DE RIUPRIMER
RED ABASTECIMIENTO
TUBERÍAS

Distribución
Feeders

NODOS

RE
BR

VÁLVULAS

Cerrada y Precintada
Por defecto

HIDRANTES

Enterrado 80
Columna 100
Enterrado 100_70
Enterrado 100
Columna 80

Proyecto: 470123 Punto:4637301
VARIOS

Depositos
Descargas
Ventosas
Contadores
Boca de riego

Filtros
Bombamientos
Reguladores
Retenciones

Descripción:Ampliación EDAR Santa Eulàlia de Riuprimer

Fecha Entrega: 14 de mayo de 2019

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano

ETRS89 UTM 31 X: 433043.493

Y: 4640338.159

42

En relación a su solicitud, adjuntamos la información de los servicios existentes
gestionados por la Cassa Aigües i Depuració S.L.(en adelante CASSA) en la zona
solicitada.
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto
indicado y tiene una validez de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo
responsabilidad del peticionario el uso que haga de esta información.
Les indicamos también que la información facilitada es a título orientativo, puesto que
puede verse afectada por la topografía del terreno y/o otros trabajos de terceros en la
zona. Por este motivo, no puede ser interpretada como garantía absoluta de responder
fielmente a la ubicación exacta de les infraestructuras existentes.
La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad
por parte de CASSA al proyecto en curso. En el caso que se generen daños a las
infraestructuras gestionadas per CASSA, no podrán eludir ninguna responsabilidad por
los daños o perjudicas, directos o indirectos, ocasionados a CASSA o a terceros,
alegando que la información entregada era defectuosa.

Concepció, 20
08202 Sabadell
Tel.: 93 748 64 14 Fax: 93 715 57 01
www.cassa.es

1. Condiciones particulares sobre los servicios afectados en la redacción de
proyectos
Se entenderá como servicio afectado, no sólo el servicio existente que imposibilita la
ejecución de la obra, sino también todo lo que modifique sus condiciones iniciales,
especialmente de accesibilidad, para el futuro mantenimiento y/o reparaciones del
mismo. Por tanto, se han de considerar y prever todas les condiciones señaladas en el
apartado 3 de este escrito de Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para
garantizar la integridad y la accesibilidad de las instalaciones de CASSA.
En el caso de detectar una posible afectación a la red existente de agua potable en fase
de proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las
diferentes afecciones que pudiesen introducirse, sean del tipo que sean, deberán de ser
ejecutadas o como mínimo, validadas, por CASSA. Por lo que hace a nuevas
actuaciones urbanísticas, el promotor deberá solicitar a CASSA los informes relativos a
las disponibilidades reales del suministro así como la validación del proyecto a ejecutar
y/o les medidas correctoras de la red existente.
Por tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el
momento en que se disponga de la documentación detallada del proyecto, será necesario
que se pongan en contacto con nuestra Oficina Técnica para poder estudiar y analizar
las soluciones más adecuadas.
x

Dirección electrónica: jcara@cassa.es

x

Teléfono: 93 715 57 12

Concepció, 20
08202 Sabadell
Tel.: 93 748 64 14 Fax: 93 715 57 01
www.cassa.es
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2. Condiciones particulares sobre los servicios afectados en la ejecución de las
obras
La empresa ejecutora de los trabajos deberá disponer en la obra de la información
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona gestionados por CASSA.
El carácter orientativo de la información facilitada obliga, en consecuencia, a que en
caso de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por CASSA, se hayan de
verificar antes del inicio de las obres mediante calas manuales que permitan localizar
adecuadamente las conducciones de la zona afectada. En este caso, deberá contactar con
nuestra Oficina Técnica para acordar las fechas de realización de les catas con la
finalidad, por parte de CASSA, de hacer acta de presencia durante la ejecución de las
mismas.
En caso de no producirse ninguna afección sobre la red, es igualmente obligatorio tomar
las medidas necesarias, así como poner los medios necesarios, para garantizar la
integridad y accesibilidad de las canalizaciones gestionadas por CASSA, los elementos
de control y las acometidas y ramales de los abonados.
Así mismo, en el caso que causen daños graves y relevantes en las instalaciones de este
servicio, u otros también municipales o bien en la vía pública, podrían ser objeto de su
correspondiente sanción. Consecuentemente deben de preverse todas las condiciones
señaladas en el apartado 3 de este escrito de Condiciones particulares de obligado
cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones.
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la
conformidad por parte de CASSA al proyecto de la obra en curso, ni exime a los
ejecutores de la obra de las responsabilidades por los daños y perjuicios directos o
indirectos causados a las instalaciones de CASSA o terceros. Por tanto, en caso de
producirse daños a las instalaciones, CASSA se reserva el derecho de tomar las acciones
legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar las indemnizaciones
por los daños y perjuicios causados. Adicionalmente, todos los daños y perjuicios,
directos o indirectos que puedan derivar en terceros, ya sean materiales o personal,
también serán a cargo del promotor o ejecutor de la obra, incluyendo los derivados de
un eventual corte del suministro.
Durante la ejecución de las obras, en caso de detectarse una posible afección no
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una
instalación de CASSA, pueden contactar con el Departamento de Operaciones al
teléfono: 93 715 57 12.

Concepció, 20
08202 Sabadell
Tel.: 93 748 64 14 Fax: 93 715 57 01
www.cassa.es

3. Condiciones particulares de obligado cumplimiento para garantizar la
integridad y la accesibilidad de las instalaciones de CASSA
Las instalaciones subterráneas de CASSA:
1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que este sea.
2. Tendrán que estar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, papeleras,
señales de tráfico, luminarias, armarios eléctricos, parterres, arboles, semáforos,
arquetas, marquesinas, aparcamientos…) sobre ellas.
3. Las conducciones no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas,
consecuentemente no se podrá montar andamios ni grúas y, todavía menos, construir
muros sobre las mismas.
4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control y
hidrantes de protección contra incendios.
5. Deberán de respetar y, por tanto, cumplir, las disposiciones legales vigentes
referentes a distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios,
así como a la colocación de las protecciones adecuadas en caso de ser necesario.
6. Deberán de respetar y, por tanto, cumplir, los criterios básicos que las conducciones
de agua potable nunca se ejecutaran per debajo de las conducciones de saneamiento. En
ningún caso podrán coincidir las generatrices de dos conducciones, sean del tipo que
sean, para preservar el acceso a las mismas.
7. Cualquier recualificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que
esté instalada una canalización, deberá de ser comunicada a CASSA.
8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una conducción mediante cala
de la misma, deberá seguir las especificaciones del Anejo 1.
9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el
previo consentimiento por escrito de CASSA.
En aquellos casos en los que no fuere posible cumplir con estos condicionantes, se
deberá contactar con la Oficina Técnica de CASSA para poder estudiar y analizar les
soluciones más convenientes, y especialmente será necesaria una notificación previa
cuando:
10. Sea necesario modificar las profundidades de las conducciones respecto a la rasante
de la acera i/o vial.
11. Cuando en la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al
descubierto.
12. Algunos elementos de la red, con derivaciones o cambios de dirección, requieren de
tope de hormigón u otros materiales, los cuales, en función del diámetro de la
canalización y de su presión, pueden ser de grandes dimensiones. Para garantizar la
estabilidad de los mismos es imprescindible la colaboración del terreno, razón per la
cual excavaciones en les proximidades de estos elementos pueden producir el colapso
del sistema.

Concepció, 20
08202 Sabadell
Tel.: 93 748 64 14 Fax: 93 715 57 01
www.cassa.es
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ANEJO 1: Apuntalamiento y Cala de conducciones
En los casos en los cuales se plantee resolver una afección a una canalización mediante
apuntalamiento y cala de la misma, el PROMOTOR deberá de formular una petición
por escrito a la Oficina Técnica de CASSA, donde se indiquen las acciones que se
prevén ejecutar con la finalidad de garantizar la integridad de la conducción afectada,
adjuntando la siguiente información:
a) Conducciones Ø< 300 mm:
- Croquis de la instalación prevista para apuntalamiento y cala.
- Perfiles IPN que se utilizaran.
- Elementos de sujeción de la conducción (tirantes, abrazaderas) y distancias entre estos
(como a mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm).
- Cimentación de hormigón prevista.
- Fecha de inicio y finalización de la actuación.
b) Conducciones Ø 300 mm:
Adicionalmente, a todo lo que se ha descrito anteriormente para las conducciones de Ø<
300mm, se proporcionaran los cálculos estructurales que demuestren que la conducción
no flectará (o lo hará de forma inapreciable) y se pondrá especial atención a:
- cuando la actuación sea en un tramo con juntas o uniones.
- El proceso de compactación de tierras por debajo de la canalización en la última fase
del proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden
producir averías en las juntas per asentamientos del terreno.
Se ha de destacar que el apuntalamiento y cala deberá de ser ejecutado siempre por
el PROMOTOR i, en ningún caso, por CASSA, y en el caso en que se produzca una
avería o ruptura de la conducción se le dará el trato de avería provocada.
En caso de tratarse de conducciones de hormigón, fibrocemento (Uralita) u otros
materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apuntalamiento o cala, se evitará esta
opción y se optará por el desvío de la misma.
Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de CASSA, se
podrán proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los cuales se incorporaran
al proyecto inicial, rehaciendo por escrito su petición.
Una vez revisada tota la documentación, CASSA dará, si procede, su aprobación.

Concepció, 20
08202 Sabadell
Tel.: 93 748 64 14 Fax: 93 715 57 01
www.cassa.es
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Ref: 470123
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 14/05/2019, Ref: 470123, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.
Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.
Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 470123 - 12491938 - BT, 470123 - 12491931 - AT-MT
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Ref: 470123

Plano: MAPA ÍNDICE

Escala: 1:700

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha: 14/05/2019

Centro: 433137, 4640542,52
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Ref: 470123 - 12491931

Plano: AFECTACION AT/MT

Escala: 1:500

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha: 14/05/2019

Centro: (433137 (m), 4640542.52 (m), 31)
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Ref: 470123 - 12491931

Plano: AFECTACION BT

Escala: 1:500

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha: 14/05/2019

Centro: (433137 (m), 4640542.52 (m), 31)
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y
CML003 (BT).

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica.
b) Botas aislantes
c) Gafas de protección
3. Señalizar la zona de existencia de cables.
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos
que eviten pisar los cables.
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su
posición inicial.
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de
20 cm. de profundidad.
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:
•
•

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...
SEPARACIÓN DE SERVICIOS
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).

La futura traza de la canalización.
La cota del eje de la canalización.
1

2
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A.
CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

Proyecto: 470123 Punto:4637301
FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Descripción:Ampliación EDAR Santa Eulàlia de Riuprimer

Fecha Entrega: 14 de mayo de 2019

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano

ETRS89 UTM 31 X: 433043.493

Y: 4640338.159
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE
100 naranja:


Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante



NEDGIA):
•
•

El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

•

Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

luz…etc.)
•

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.
•

La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.
•

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.

Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses
de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

•

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.
•

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible
y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se

•

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documentación es uinicio@nedgia.es:

bocaría en una perforación de la tubería.
•

•

Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.

•

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100

Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el

de color negro para la distribución de gas.

mismo.

El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o

Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos
en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la

o

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

•

En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización

lización de la información.

•

Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar deslizamientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular,

redes de NEDGIA.

•

Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como
las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por

Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por
lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

•

Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

•

La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm

•

En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia
de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (68) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo
una vez colocado el tubo en la zanja.
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•

•
•

En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de

o

gas no supere los 30 mm por segundo.

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de

de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la

Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.
•

definido en los planos de servicios suministrados.

•

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones

•

En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

•

Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo
o lateralmente requerirán especial atención.

•

de obra.

•

Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
•

Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE

Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:
o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades

Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de

suministro de gas.

explotación, es decir, CON gas a presión.

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instalaciones de gas.

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención

tabla resumen:

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.
o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias

DISTANCIA

RANGO

CRUCE

PARALELISMO

MOP < 5 bar

0,2 m

0,2 m

MOP >= 5 bar(*)

0,2 m

0,4 m

MOP < 5 bar

0,6 m

0,4 m

MOP >= 5 bar (*)

0,8 m

0,6 (1) m

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.
o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones

MÍNIMA

Recomendada

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA

MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas
durante todos los días del año)

ESTAS

INSTRUCCIONES

ESTARÁN

DISPONIBLES

EL LUGAR DE TRABAJO

PERMANENTEMENTE

EN

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes
deben dirigirse a la siguiente dirección:
OFICINA TÉCNICA
Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.
O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona.
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de
la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a
través de la Plataforma web)

INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR
NEGRO
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................
Dirección: ..............................................................................................................................................
Tel: ...............................................................
Fax: ..............................................................

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada
Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

-

Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................

-

Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................

-

Lugar de las obras: ........................................................................................................................

-

Denominación de la obra: ..............................................................................................................

-

Objeto de la obra: ...........................................................................................................................

-

Fecha de inicio de ejecución de obras: .........................................................................................

-

Duración prevista de las obras: .....................................................................................................

-

Nombre del Jefe de Obra: .............................................................................................................

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.
o

-

Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ....................................................................................

-

Observaciones: ..............................................................................................................................

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.
o

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (68) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo
una vez colocado el tubo en la zanja.

o

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente

El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE
100 naranja:


Empresa Constructora
P.P.

La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.



Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,
luz…etc.)

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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Ejemplo de visualización
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:
N/Referencia:

470123-12491933

Fecha:

14/05/2019

Asunto:

Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:
P_(433043.493/4640338.159)
Projecte: 470123
Coordenades: 433043.493,4640338.159
Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.
Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.
Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com
Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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ARQ MF S/N (ID 3524037)

Fecha Entrega:

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
470123 -4637301
Ampliación EDAR Santa Eulàlia de Riuprimer

Proyecto: 470123

Punto: 4637301

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

14 de mayo de 2019
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: 433043.493

1:500
Y: 4640338.159
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ANNEX 5
ESTUDI DE INUNDABILITAT DE LA PARCEL·LA

AUTOR DEL PROJECTE

VIC. MARÇ 2019
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complementari de les conques (rieres o/i recs) propers que tinguin influència, i la seva capacitat potencial de

I. METODOLOGIA DE L'ESTUDI

transport d’aigua, relativa a la capacitat real del vessant i els nivells de desguàs de l´EDAR.
En el present estudi és justificar la condició de no inundabilitat de la parcel·la l'EDAR seguint els criteris
següents:
- Pertinença o no dels Terrenys dins de les àrees recollides com a inundables dins de la

Planificació de

l'Espai Fluvial de la conca del Ter - Daró", de l`ACA, Setembre 2015
- Configuració topològica i topogràfica de la parcel·la, en quant a les possibilitats d'inundació, i indicacions
d'absència o presencia de proves físiques d'aquest tipus de succés a l'entorn.

Àrea inundable (500 anys) s/ SIG ACA
D’acord amb aquesta metodologia es determinarà el nivell de inundabilitat o l'absència de possibilitats
d'inundació.
II. TOPOGRAFIA I TOPOLOGIA DEL TERRENY
Topografia de l’emplaçament
Segons aquesta configuració es determinarà si la zona d’emplaçament és potencialment inundable, i per tant
serà necessari fer un estudi hidrològic del conjunt, o bé no u serà, i per tant només es farà un estudi

S’adjunta un plànol la zona dels voltants de l'emplaçament de l’EDAR.
El terreny d’emplaçament es troba inserit dins de la conca del Riu Ter, en concret del seu afluent el Mèder, en
la part alta, ja molt prop del límit amb la conca del Llobregat.
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La plataforma on hi es

l’EDAR està formada per un altiplà inclinada cap al NE, al marge esquerre del Mèder

i elevada sobre la plataforma al marge dret.

Els resultats es plasmen en l'annex.

IV. RESULTATS DE L'ESTUDI

Adjacent a l'emplaçament de l’EDAR hi està situat un torrent que desguassa en el riu Mèder, amb la direcció
O-E

Es comprova la capacitat de les lleres en els 3 punts comentats, en les seccions considerades més

Amb aquesta configuració, i per la magnitud superficial dels vessants, resulta impossible cap inundació en
extensió, i per tant només caldrà comprovar la hidràulica de la riera, i les possibles repercussions en la parcel·la
de l’EDAR, per la qual cosa, només quedarà comprovar la capacitat hidràulica dels llits del Riu Mèder i el
Torrent Soler Botei.

desfavorables.
• En el cas del Riu Mèder, no es detecten problemes d'inundabilitat de la parcel·la de l'EDAR, tant en la secció
aigües amunt ni aigües avall de la confluència amb el Torrent de Soler Botei.
• En el cas del torrent, es detecta que en la situació actual i per avingudes extraordinàries, es detecta la manca

III. COMPROVACIÓ DEL RISC O NO RISC D’INUNDABILITAT

de capacitat de la llera, tant a causa de la formació de petits tàlvegs, amb poc pendent en punts concrets, com
a la reduïda superfície de la secció transversal de la llera.

Per comprovar la inundabilitat de la parcel·la, per manca de capacitat de la llera en el punt concret de l'EDAR,
el procediment seguit és:
-establir la conca a drenar, per la topografia i llits existents
-establir el temps de concentració de la superfície drenada, segons els criteris de les "Recomanacions
Tècniques pels estudis d'inundabilitat d'àmbit local: Guia tècnica". ACA 2003
-establir la precipitació màxima diària, per a diferents períodes de retorn (50, 100 i 500 anys), segons es
descriu a "Màximes pluges diàries a l'Espanya peninsular". Ministeri de Foment 1999
-establir la pluja de projecte, segons els criteris d' ACA 2003
-fixar els paràmetres hidràulics de la llera i comprovar el cabal màxim de la llera i el consegüent risc o no risc
d'inundabilitat, segons els mètodes de la hidràulica fluvial exposats a la Guia d'ACA esmentada. És realitza la
comprovació per 3 seccions diferents:
• Riu Meder, al costat de l'EDAR (secció nº 9) de la Llera.
• Torrent del Soler Botei, al costat de l'EDAR (secció nº 6)
• Aiguabarreig del Mèder i el torrent, immediatament aigües avall de l'EDAR (secció nº 1 de la llera del
Mèder)

En qualsevol cas, i encara que no s'ha comprovat, ja que no afecta la inundabilitat de la parcel·la, és possible
que per avingudes extraordinàries, sigui el propi pont situat a la BV-4316 el que limiti el cabal d'avinguda
aigües avall, per la qual cosa el cabal real sigui menor al calculat.
Aquest fet es produeix en un punt concret de la llera, i a més, quantitativament, no es tracta d'un risc
d'inundació important, ja que es produeix aigües amunt de l'EDAR, i els cabals de desbordament (al voltant de
1 m3/s per 50 anys), són menyspreables i serien absorbits pel terreny, o donarien lloc a petites inundacions
sense repercussió. En tot cas, s'adopten la següent mesura:


Es recreix la cota prevista per al camí, 30 cm (10 c més del previst), amb l'abocament de tot-u, entre les
seccions 2 a 8, al llarg d'uns 25 m, augmentant la capacitat del llit. .

Amb això, es permet el desguàs dels cabals calculats per a períodes de retorn de 500 anys.
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Pont BV-4316 al pas del Torrent Soler del Botei

Vessant del Riu Mèder a drenar. Àrea 9,27 km2

Pendent llerra riu Mèder al voltant de l’EDAR. (2,0%)
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Vessant del Torrent Soler Botei. Àrea 0,94 km2

Pendent del Torrent Soler del Botei (1,5%). S'observa la formació d'una petita pujada entre les seccions 4 i 9.
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PLANIFICACIÓ DE L'ESPAI FLUVIAL DE LA CONCA DEL TER - DARÓ
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Mapa número 075
El Mèder
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I.

ANTECEDENTS I OBJECTE
• Assaigs de laboratori, tendents a verificar la classificació geotècnica dels sòls, i l'agressivitat enfront del

L'objecte d'aquest estudi és el de caracteritzar el terreny des del punt de vista geotècnic, d'una manera suficient

formigó.

per a l'execució de les obres d'urbanització previstes, i en concret:
A partir d'aquest treball previ, es redacta el present Estudi Geotècnic, tenint en compte la tipologia de les obres
• Analitzar el marc geològic i geotècnic de la zona d'estudi.

a realitzar.

• Definir el perfil litològic del subsol, així com les característiques geotècniques d'identificació, resistència i

Els treballs de camp s'elaboraren el dia 5 de març de 2019.

deformabilitat de les capes travessades.
• Determinar la cota del nivell freàtic

II.

MARC GEOLÒGIC

• Analitzar els resultats obtinguts per concloure les condicions de ripabilitat del terreny i l'estabilitat en les

Santa Eulàlia de Riuprimer es troba a l’extrem nord de la Depressió Central Catalana, dintre de la gran

excavacions en rases de serveis, incloent la seguretat dels operaris en aquestes rases.

depressió de l’Ebre, fosa d’origen tectònic replena de sediments de l'Eocè, fonamentalment margues de color
gris a d’aquesta zona. Aquest material molt dur està recobert per al.luvial quaternari de poc espessor i per terra

• Obtenir els paràmetres que permetin el càlcul de la llosa de suport de les eres.

vegetal.

• Definir l'agressivitat del terreny davant del formigó.
III. CARACTERITZACIÓ DE L'EMPLAÇAMENT. UNITATS LITOLÒGIQUES DETECTADES
Per a la realització d'aquest estudi, s'ha tingut en compte l'estudi geotècnic realitzat per a la construcció de
l'EDAR, realitzat per l'empresa Geotecnia Barcelona l'any 1.996.
S'han dut a terme els següents treballs:
• Estudi de la documentació existent, especialment l'esmentat estudi geotècnic.
• Reconeixement geotècnic general
• Exploració mecànica del subsòl, mitjançant 2 sondejos mecànics a rotació, amb extracció de testimoni
continu alterat. En els annexos es poden veure les actes d'aquests sondejos.
• Assaigs mecànics de penetració (assaig SPT), que permeti calibrar la resistència i deformabilitat del sòl.

Baixant des del marc geològic general al detall de la zona afectada en particular, s'han realitzat 2 sondejos a
la zona on van situades les eres. A més, es té en compte l'estudi geotècnic realitzat en el marc del projecte
executiu de l'EDAR, al 1996.
S'han detectat 4 unitats litològiques clarament diferenciades a la zona de l'actuació. Aquestes 4 unitats són:
• Terra vegetal, de poc espessor i no apta com a sòl de cimentació i que es retirarà.
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La potencia de les diferents capes varia segons la posició. Les argiles limoses continuen fins a la fi del sondeig,
en els 2 sondejos realitzats.
En quant als paràmetres geotècnics requerits, la càrrega de trencament de la cimentació és intranscendent,
però sí que és significativa la possibilitat d'assentaments, especialment a la capa C
En quant al nivell freàtic podem suposar que es correspon amb el nivell del Mèder. A més, poden hi haver
escorrenties entre les margues i la capa de sobre.
A la capa en contacte amb el formigó de fonamentació, no s'ha detectat presència significativa de sulfats.

IV AGRESSIVITAT AL FORMIGÓ

Atès que una bona part del formigó emprat per a la formació de soleres en arquetes d'aigües residuals, i els
paràmetres detectats de sulfats, i altres paràmetres de la bibliografia, es proposa la següent catalogació:


Ambient químic d'agressivitat s/ EHE-08: Qa, atac feble



Clase de exposició: IV



No es requereixen ciments tipus SR.

Emplaçament dels sondejos S1 i S2
V HIDROLOGIA I NIVELL FREÀTIC





Nivell A: Llims argilosos de color marró, poc compactes. Presumiblement amb cabussament amb cap a la

El nivell freàtic s'estableix a la cota aproximada -3,50 sota el nivell del terreny, probablement relacionat amb el

llera del Mèder. Només apareixen en el sondeig més pròxim al Mèder. Classificació USCS: CL-SC.

nivell del riu Mèder.

Nivell B: Bolos i graves amb matriu de sorres. No plàstiques.

Classificació USCS: GP-GC. La

fonamentació de les eres serà fonamentalment en aquesta capa.


VI CAPACITAT DE CÀRREGA DEL TERRENY. POSSIBILITAT D'ASSENTAMENTS

• Nivell C: Argiles margoses, llimoses de baixa plasticitat, de color gris. Classificació USCS: ML-CL. Valors
de SPT al voltant de N30 ≈ 10, però amb valors puntuals molt reduïts (N30 = 2), amb consistència

La pressió mitjana transmesa al terreny serà al voltant de 30 kN/m2, a la zona de suport de la canaleta de

descendent a mur.

drenatge al voltant de 50 kN/m2 (0,5 kg/cm2), és a dir, pressions molt reduïdes.
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La pressió neta, deduint el pes de les terres excavades serà en tots dos casos negatives. Per tant, no són
necessàries altres comprovacions sobre la capacitat portant del terreny, que evidentment serà suficient.

2

- Cohesió:

0 kN/m

En qualsevol cas, es quantifiquen els paràmetres rellevants del terreny, pel que fa a la possibilitat de seients,

- Pes específic:

18 kN/m3

per indicar al projectista de l'estructura la potencial aparició d'aquests i l'adopció de mesures per a dissenyar

- Mòdul elàstic:

10 MN/m

l'estructura, tot i que no s'esperen assentament, a causa de l'absència d'increment net de pressió.

- Coeficient de balast K:

2 MN/m3

- Càrrega admissible aplicable

0,05 MN/m (0,50 Kg/cm

Prenem la relació proposada per Danziger, 1998, que estima un assentament s per a terres coherents de

s = (s/E) x ’


2

2

2

)

Ripabilitat

Determinada la natura dels sòls investigats, els moviments de terres en general, així com les possibles

s [mm]: assentament

excavacions a realitzar en l’àmbit de Projecte, no han de presentar grans dificultats des del punt de vista
2



E: Mòdul de deformació. E [MN/m ] ≈ 0,9 x N30,SPT



s [m]: Espessor de la capa del terreny deformable



’ [kN/m2]: increment de tensió efectiva a terra

mecànic, i es pot utilitzar maquinària convencional de potència mitjana per excavar la majoria de les litologies
estudiades.
Estabilitat de talussos

Es proposa l'adopció de la següent pendent, per talussos > 1,0 m.
Per S1, la capa comprensible va des -3,20, amb valors de N30, SPT = 2 i amb una espessor significatiu estimat
de 6 m. Per tant, tenim, per a un increment de pressió efectiva de 20 kN/m2, un assentament de

1 V: 2 H
En cas de crescudes del Mèder, els talussos, i molt especialment per sota o als voltants del nivell freàtic, podin
ser inestables, de manera la Direcció Facultativa ha d'adoptar les mesures que considere necessàries al

s = 6/1,8 x 20 = 67 mm

respecte.

Tenint en compte la tipologia de la fonamentació i la profunditat de la capa tova respecte a la cota de suport,

Sismicitat

estimem la possibilitat de seients diferencials sdif a
Segons la Norma Bàsica de l'Edificació (NCSE-02), el Terme municipal de Santa Eulàlia de Riuprimer

sdif = ½ x s ≈ 3,4 cm.
Per tant, tot i que no s'esperen aquests seients, es recomana l'adopció encaminades a realitzar una estructura
que pugui tolerar sense danys assentaments diferencials d'aquest ordre de magnitud.

presenta una acceleració sísmica bàsica de 0,05 i coeficient de Contribució d'1,0.
Sent la construcció assimilable a una construcció d'importància normal, i ben travada entre si, i amb una
acceleració bàsica <0,08, no es considera l'aplicació de la norma de sismicitat, s / NCSE-02 art. 1.2.3

VII CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES DE L'ESTRAT DE FONAMENTACIÓ

Les característiques geotècniques principals pressupostes de l'estrat B son:
- Angle de fregament:

30 º

ANNEXES


Perfil estratigràfic



Annex fotogràfic



Actes i assaigs laboratori sondeigs
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SONDEIG S1
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SONDEIG S2
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S2. De -1,80 a -2,10 m

S2. De -3,00 a -3,60 m
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S2. De -1,30 a -1,50 m

S2. De -1,80 a -2,10 m
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PERFILS GEOTÈCNICS
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ANNEX FOTOGRÀFIC
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S2

S1
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ANNEX 7
CÀLCULS ESTRUCTURALS
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I.

OBJECTE

Càrrega d’aigua: alçada de mur.

Pel present Projecte hem estudiat el disseny estructural segons la Instrucció EHE-08 on es determinen
les qualitats del formigó i els recobriments de les armadures, i demés característiques i disposicions,
determinat a més en la dita Instrucció EHE, per tipologies, les quanties mínimes d'acer en armadures.

l'aigua, tot i que no hi ha dades exactes d'aquest valor. Menyspreem la reducció de l'empenta a causa

Els materials a utilitzar en les obres seran de les següents característiques:

del fregament que s'estableixi en el propi material, de manera que del costat de la seguretat, prenem
l'empenta hidroestàtic com a càrrega interior al mur.

Formigons: segons EHE :

Formigó HM-15 en neteja de fons d’excavació, realitzat amb ciment

Portland CEM I -32,5 i

resistència característica a compressió 15 N/mm2 als vint-i-vuit dies.
-

l'interior de les eres.
Donat el seu caràcter orgànic i la seva nul·la compactació, la densitat dels fangs, serà similar a la de

Materials

-

La càrrega interior aplicada al mur de les eres, serà la de l'aigua, i també la dels fangs que s'acumulen a

Empenta de terres

Formigó HM-20 en elements de formigó en massa, realitzat amb ciment CEM I - 32,5 i resistència
característica a compressió 20 N/mm2 als vint-i-vuit dies.

Empenta de terres Considerant sobrecarrega, per tenir en compte el trànsit pesat durant el buidatge de

- Formigó HA-30 / B / 20 / IV + Qa realitzat amb ciment compatible s/ EHE-08-Taula 37.2.4.1. b i c,

les eres, de 20 kN/m2, en la superfície del terreny.

segons recobriments prevists, resistència característica a compressió de fck = 30 N/mm2 als vint-ivuit dies.

Sobrecàrregues en ponts i passarel·les de 5 kN/m2.
Reacció del terreny, espentes.

Acers:

Les armadures utilitzades seran d’alta adherència corrugades: B500S/SD o ME 500 S /SD, soldable,
duresa natural, límit elàstic fy no menor que 500 N/mm2.

En cas de nivell freàtic en pla de Recolzament (soleres) empenta d'aigua i sotapressió. La cota màxima

Els recobriments mínims que es prendran seran de 40 mm i els nominals Recnom seran de 50 mm (EHE-

551,00 m, pel que no hi ha risc de flotabilitat dels dipòsits.

del nivell de l'aigua en la llera del riu Mèder, fins i tot en casos de màxima avinguda, es troba per sota de

08, art. 37.2.4) per a les seccions armades, amb un control d’execució normal.
No són descartables corrents que puguin erosionar la base de la fonamentació.
La màxima relació aigua ciment permesa serà de 0,50 per condicions de durabilitat.
ACCIONS DEl VENT

L’obertura màxima de les fissures serà de 0,2 mm.
No s’aplica.

II ACCIONS A CONSIDERAR
II.1 ACCIONS

ACCIONS TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES
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Per la tipologia de l'estructura i longituds màximes, les eventuals accions tèrmiques són absorbides per
l'armadura mínima.

El coeficient de ponderació s / EHE és de g = 1,5 i g = 1,00 en cas d'efecte favorable. (EHE)

ACCIONS SÍSMIQUES.

Estats límits de servei

Sent la construcció assimilable a una construcció d'importància normal, i ben travada entre si, i amb una
acceleració bàsica <0,08, no es considera l'aplicació de la norma de sismicitat, s / NCSE-02 art. 1.2.3

No aplica.

III SISTEMA ESTRUCTURAL Y MODELO ESTRUCTURAL
II.2 COMBINACIONS D'ACCIONS I COEFICIENTS DE PONDERACIÓ
Cadascun dels elements es dimensiona de manera que acompleixi els requeriments dels seus estats
Els elements resistents es calculen tenint en compte les sol·licitacions corresponents a les combinacions

límits per a la combinació d'accions més desfavorable.

d'accions més desfavorables.
III.1 ERES
ACCIONS PERMANENTS

Murs exteriors, longitudinals i transversals

Estats límits últims

Placa rectangular encastada en Dues cares i en la base.

El coeficient de ponderació s / EHE és deg = 1,35 i g = 1,00 en cas d'efecte favorable (EHE).

Aquesta modelització en 3-D és una mica més complexa que la modelització en 2-D com mènsula, però
té en compte els esforços (especialment horitzontals) que es produeixen en els cantons (encastament

Estats límits de servei

dels murs), de manera que s'evita i es controla la formació de fissures (i per tant la impermeabilitat) del
tanc.

No aplica.
Els esforços en les plaques, s'obtenen d'acord al text PLAQUES; K. Stiglat i H. Wippel. 1968.
ACCIONS PERMANENTS DE VALOR NO CONSTANT

Assumim com a càrregues permanents de valor no constant les degudes a l'empenta del terreny.
COEFICIENTS DE PONDERACIÓ

Cadascun dels elements es calcularan segons el seu model estructural, i amb les eines que dona la bona
pràctica del càlcul estructural, segons els mètodes de l'estàtica, les normes específiques, els valors del
tipus taules de plaques i els programes informàtics.
S’adjunta seguidament el càlcul mecànic de cadascun dels elements més característic que comprenen el
projecte en les seves formes i components constituents elementals.

Estats límits últims
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S'aplica la càrrega provinent de l'interior (empenta hidroestàtica), i de l'exterior (empenta de terres,

Per a barres traccionades, aquesta longitud pot afectar-se per un coeficient de reducció  = 0,7, complint

tenint en compte sobrecàrrega de trànsit de 20 kN/m2.

els criteris de la EHE08, Taula 69.5.1.2.b

Murs interiors, transversals
Placa rectangular encastada en Dues cares i en la base.
S'aplica la càrrega provinent de l'interior (empenta hidroestàtic), assumint que una era pugui estar
buida, i la del costat pot estar plena.
Soleres
La solera es dissenya per donar equilibri als murs i suportar l'encastament d'aquests. Per fiabilitat i

IV.2 Condicions de fissuració

Amb els càlculs corresponents al mètode simplificat de càlcul exposat en els articles 49.2.4 i 49.2.5 de
l'antiga Instrucció EH-91 es farà la comprovació de la fissuració segons la EHE, per la classe d'exposició
IV de la mateixa, per les seccions més característiques.
Les obertures de fissures seran: 0,2 mm pel costat de l’aigua i de les terres. s/ Taula 5.1.1.2. EHE-08

IV.3 . Quanties mínimes de disseny d’armadures

per evitar la formació de punts febles, en el cas que es presentin assentaments diferencials, l'armat de
la solera és continu en tota la solera.

Els valors que dona la nova Instrucció EHE per l'armat mínim en les seccions, s'exposen a continuació.
En funció del tipus d’acer adoptat (B500S) i del tipus d'element estructural es determinen les següents

III.2 ERES

quanties geomètriques en les armadures (en tant per mil de la secció total del formigó):

Armat mur canaleta

En murs; horitzontal per cara:

1,6

En murs; horitzontal per cara amb juntes (<7,5 m):

0,8

En murs; vertical, interior

0,9

En murs; vertical, exterior

0,3

Lloses, ambdues cares, ambdues direccions:

0,9 cadascuna.

La canaleta es modelitza en 2-D com a mur en mènsula. Per senzillesa d'armat, l'armat horitzontal es
pren igual al dels murs.

IV DETALLS DE L'ARMAT
IV. 1 Ancoratge d’armadures
Donada la tipologia i la ubicació dels màxims esforços als encastaments, es presta especial atenció a
l'ancoratge dels murs en els encastaments a la base i laterals.
Per a barres de 10, i amb els materials emprats, les longituds bàsiques d'ancoratge són: Lb (I) = 25 cm, i
Lb (II) = 35,7 cm
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AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

MA D'OBRA

A0112000

h

Cap de colla

24,92000

C1101200

h

Compressor + dos martells pneumàtics

15,60000

€

h

Oficial 1a

23,52000

C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

47,95000

€

A0121000

€

A0125000

h

Oficial 1a soldador

23,52000

C1315B20

h

Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilón

50,83000

€

€

A0127000

h

Oficial 1a col.locador

23,52000

€

C131U001

h

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

67,66000

€

€

A012A000

h

Oficial 1a fuster

23,52000

€

C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent

58,27000

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

23,52000

€

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t.

52,83000

€

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

23,52000

€

C133A0K0

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm

6,96000

€

A013U001

h

Ajudant

20,89000

€

C133U002

h

Motoanivelladora de 150 hp

60,12000

€

A0140000

h

Manobre

20,89000

€

C133U040

h

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t

69,13000

€

h

Peó especialista

20,89000

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

32,53000

€

A0150000

€

C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

38,65000

€

A0160000

h

Peó

20,49000

€

C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

40,40000

€

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut.

23,52000

€

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

50,59000

€

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

41,73000

€

C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

52,69000

€

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

1,71000

€

C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

126,80000

€

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

43,45000

€

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums

46,88000

€

C1Z13000

h

Camió grua per a seguretat i salut

45,42000

€

C1ZQB330

u

Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6
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 amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres

182,26000

€

C1ZQD390

u

Transport per entrega i retirada 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 amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

182,26000

€

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

6,99000

€

C200U001

h

Motoserra per a la tala d'arbres

2,67000

€

C200U002

h

Màquina per a doblegar rodó d'acer

2,30000

€

C200U003

h

Cisalla elèctrica

2,47000

€

3,58000

€

C200U101

h

Bombí per a proves de canonades

CR22U001

h

Tractor amb equip per a tractament del subsòl

51,71000

€

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

6,82000

€

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

17,23000

€

CZ1UU005

h

Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé

3,75000

€

I150Z100

m3

Canon manteniment abocador i abocament de terres i runes

2,09000

€
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B0111000

m3

Aigua

0,85000

€

B0312400

t

Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 5 mm

13,28000

€

B037200U

m3

Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra

14,63000

€

B060U110

m3

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

57,19000

€

B060U430

m3

Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

66,56000

€

B0657050

m3

Formigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, mida màxima de l'àrid 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IV

60,33000

€

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

85,91000

€

B0A12U00

kg

Filferro acer galvanitzat

1,77000

€

B0A142U0

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm

1,26000

€

B0B2U002

kg

Acer en barres corrugades B 500 S/SD O ME 500 S/SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,62000

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D629AU

cu

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

B0D7UC11

m2

B0D81480

B1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

17,24000

€

B1471101

u

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE

38,58000

€

B147A300

u

Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,
d'aliatge lleuger, de qualitat F5

93,17000

€

B147D501

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
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

233,99000

€

B147L005

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

19,93000

€

11,05000

€

0,35000

€

20,68000

B1481131

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

€

3,63000

B1482222

u

6,28000

€

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

€

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

m2

Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos

0,89000

€

B1483243

u

Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,40000

€

B0DZA000

l

Desencofrant

2,75000

€

B14Z1100

u

Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos

19,35000

€

B0DZSM0K

u

Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut

0,12000

€

B14Z2100

u

Carregador de bateries, per a projector acoblat al casc, per a 2 usos

21,47000

€

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

1,69000

€

B1526EK6

u

€

B0DZWA03

m2

Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,63000

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15
usos

1,47000

€
B1534001

u

€

m2

Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

5,64000

€

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000

B0DZWC03

B1Z0300C

m3

€

u

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

5,67000

€

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, per a seguretat i salut

59,55000

B1411111

B1Z09F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut

0,99000

€

B1Z0A100

kg

Clau acer, per a seguretat i salut

1,36000

€

B1Z0D230

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,35000

€

B1Z0D300

m3

Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut

242,53000

€

B1Z0D400

m2

Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut

4,96000

€

B1Z4501A

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, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

0,96000

€

B1Z6211A

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per seguretat i salut

0,77000

€

B1Z654A1

u

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 2 m d'alçada, amb cèrcol de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per seguretat i salut

60,80000

€

B1Z659A1

u

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 mi 2 m d'alçada, amb cèrcol de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per seguretat i salut

232,56000

€

0,12000

€

26,86000

€

B1421110

u

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

5,95000

€

B1423230

u

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

4,90000

€

B142BA00

u

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

9,34000

€

B1433115

u

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,90000

€

B1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

1,42000

€

B1455710

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,69000

€

B1456821

u

Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç

36,86000

€

B145C002

u

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

7,82000

€

B1Z6AF0A

u

B1461164

u

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

18,26000

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per seguretat i
salut

€

B1ZC1300

m2

Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i salut

B2R11100

m3

Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat

1,26000

€

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

63,15000

B2RA61H0

t

Deposició controlada a centre de reciclatge 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)

8,00000

€

B2RA6580

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0.17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000

€

B1463253

u

€
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m2

Reixeta d'acer galvanitzat tipus ´´Tramex´´

70,00000

€

B9H17210

t

Mescla bituminosa en calent de composició semidensa

35,00000

€

BBBAA007

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10
cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

2,91000

€

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per
ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut

6,24000

Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, d'indicacions generals, carrils i serveis, amb revestiment
reflectant EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport

61,07000

BBM1U042

u

u
m

Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit

9,48000

€

m

Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de
diàmetre

2,49000

€

BBPZU001

u

Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part proporcional
d'angle

9,60000

€

BDD1U004

u

Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

84,95000

€

BDD1U006

u

Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb
forats per a tubs

282,01000

€

BDD1U014

u

Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per a pou de registre

38,95000

€

BDD1U024

u

Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

87,60000

€

BDD1U026

u

Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80
cm d'alçària

153,83000

€

BDDZU002

u

Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

151,95000

€

BDDZU010

u

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

6,66000

€

BFB1U606

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

1,35000

€

BFB1U611

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

4,04000

€

BG21032U

m

Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 20 mm, lliure d'halògens amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, tipus FPKU-H0 de Rehau o equivalent

0,58000

€

BG21U032

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 2 J, resistència a compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de
2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris

1,45000

€

BG22U100

m

Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

1,97000

€

Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

0,56000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,61000

BG315330

m

u

Columna metàl·lica troncocònica totalment galvanitzada de 4 m d'alçaria, planxa de 3 mm, amb
base platina, per anar muntada amb perns d'ancoratge sobre dau de formigó

6

165,43000

€

BHMZU010

u

Conjunt de quatre perns per a cimentació

17,00000

€

BHQCU010

u

Projector lineal tipus Led Line BCS722 12XLED LXN/CW de Philips o equivalent, per a adossar
amb mòdul d'alumini anonitzat estrusionat IP66, tapes finals de policarbonat, lent i òptica de PMMA
i cargols d'acer inoxidable, de color blanc fred, amb equip de 220-240V c.a. 50/60Hz integrat,
incloent suport orientable

461,70000

€

BHS001

ut

Xapa d'acer inox AISI 316, incloent-hi ancoratge al formigo amb tonillería tipus A2, dimensions s/
plànols.

90,00000

€

BHS002

m

pantaló impulsió, tub recte DN90 / DN110

5,60000

€

BHS003

ut

Vàlvula repartiment fangs tipus gillotina, tipus EX100 unidireccionalt, DN100 , 10 bar, col.locació
entre brides, brides EN1092 PN10. Cos GJL 250, tissora INOX AISI 304. Actuació amb husillo i
volant.

420,00000

€

BHS006

UT

Cabalímetre 10D40, DN40 1 1/2 ´´1 ST 10D40-3CGA1AA0A4AA idioma Anglès 20 mA HART
NAMUR, Recobriment Intern: 3 Poliamida 020 Connexió a Procés: C PN16, EN1092-1 (DIN2501)
030 Elèctrodes: G 1.4435 / 316 punxeguts, Calibratge : 0.5% Zona no classificada Versió: A
Compacta, Capçal Alu, IP67 NEMA4X 080 Cable no requerit, Entrada de Cable: A Premsaestopes
M20 100 Alimentació; Display: 4 85-250V AC; LCD 2 línies, polsadors Ajust; Programari: A
Estàndard fàbrica. Versió Bàsica 120 Entrades, Sortides: A 4-20 mA, HART + Polsos (passius)

1.010,00000

€

BHS007

UT

Tall i connexió i soldadura de brida INOX AISI 316 PN-16 EN 1092 DN 40 a canonada existent
tipus A403WP316l-W S10S 11/2´´

120,00000

€

BHS008

ut

Interrputor deprotecció cabalímetre, a montar en cariil DIN

50,00000

€

BHS009

ut

Interrputor magnetotérmic protecció bomba, Intensitat máxima de dispar de 6 A, col.locat en carril
DIN

50,00000

€

BHS010

m

elements auxiliar de cablejat el.lèctric, tubs proteccio, caixes d'empalme, soportació, etc.

0,50000

€

BQU1B130

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 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 amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

54,55000

€

BQU1D150

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors 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 amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

51,82000

€

BQU22303

u

Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

53,94000

€

BQU25700

u

Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut

85,13000

€

BQU27500

u

Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

47,31000

€

BQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut

92,05000

€

BQU2E002

u

Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut

71,29000

€

BQU2GF00

u

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut

42,46000

€

BV21I010

u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de quatre provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

91,06000

€

BV25I001

u

Assaig complet d'una proveta d'acer en barra per a armar formigons, determinant les
característiques geomètriques, doblegament-desdoblegament, límit elàstic i resistencia a la traccio

191,75000

€

€

BBP1U001

m

BHM1U010

€

BBMZU105

BG31230U

Pàg.:

MATERIALS

B6W10016

BBBAD017

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

€

€

BG315350

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

3,02000

€

BG38U035

m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2

1,31000

€

BG3ZU010

u

Terminal per a cable de coure de 35 mm2

2,71000

€

u

Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades

11,35000

BV2M1101

u

Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 121

10,22000

€

BG46U010

€

u

Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm

15,20000

BV2M210F

u

44,57000

€

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12.697-1

€

BGD2U010

BV2M410A

u

Toma, confección de tres probetas cilíndricas, determinación de la densidad, ruptura, estabilidad y
fluencia (ensayo Marshall) de una muestra de mezcla bituminosa, según la norma UNE-EN
12697-34, UNE-EN 12697-6

135,42000

€

BGDZU020

u

Cartutx per a soldadura Cadweld

1,41000

€

BGDZU030

u

Sals de sulfat de sodi i magnesi

0,77000

€
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AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

Pàg.:

7

MATERIALS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

8

PARTIDES D'OBRA

BV2M520K

u

Extracción, corte, determinación del espesor y de la densidad de una probeta testigo de mezcla
bituminosa, según la norma UNE-EN 12697-6

72,26000

€

BVA2R10P

u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons
la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

13,65000

€

JV21120G

u

Medida de la consistencia, por el método de cono de Abrams de una muestra de hormigón fresco,
según la norma UNE-EN 12350-2

18,62000

€

P-1

10104

m3

Excavació en fonaments d'elements i edificis, en
terres, inclús acopi en la parcel.la o càrrega mecànica
del material excavat.

Rend.: 1,000

Unitats

6,50

Preu

Parcial

20,89000 =

1,04450

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,050 /R x
Subtotal:

1,04450

1,04450

Maquinària
C1315B20

h

Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilón

0,100 /R x

50,83000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,08300
5,08300

5,08300
6,12750
0,36765

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-2

10160

m3

Reblert i compactació de rases i trasdós de pous amb
materials adients provinents de l'excavació, extesos
per tongades de 20 cm de gruix, inclús humectació i
compactació al 95% PN.

6,49515

Rend.: 1,000

Unitats

16,24

Preu

Parcial

20,89000 =

9,40050

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Peó especialista

0,450 /R x
Subtotal:

9,40050

9,40050

Maquinària
C1315020
C133A0K0

h
h

Retroexcavadora mitjana

0,080 /R x

47,95000 =

3,83600

Picó vibrant amb placa de 60 cm

0,300 /R x

6,96000 =

2,08800

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,92400

15,32450
0,91947

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-3

10170

m3

Transport de terres, amb un recorregut màxim de 10
km. i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per
a transport de 12 T.

16,24397

Rend.: 1,000

Unitats

5,92400

4,92

Preu

Parcial

38,65000 =

4,63800

€

Import

Maquinària
C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

0,120 /R x
Subtotal:

4,63800

4,63800
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

9

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

10

PARTIDES D'OBRA

verticals, col.locat i vibrat.
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,63800
0,27828

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-4

10171

m3

Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de
residus d'excavació i moviments de terres, inclòs
canon d'abocament.

4,91628

Rend.: 1,000

3,55

Unitats

€
A0140000

Unitats

Preu

Parcial

h

Manobre

1,600 /R x

m3

Canon manteniment abocador i abocament de terres i
runes

1,000 /R x

2,09000 =

33,42400

2,09000

Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat

1,000

1,26000 =

x
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

h

Camió amb bomba de formigonar

0,075 /R x

126,80000 =

m3

Formigó tipus HM-15 de neteja i anivellament, de 15
N/mm2 de resistència característica,amb consistència
plàstica, tamany màxim d'àrid 40 mm, col.locat i
piconat.

1,26000

B0657050

1,26000

m3

Rend.: 1,000

96,00

1,020

60,33000 =

x

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

Preu

Parcial

10228A

m3

Import

1,300 /R x

20,89000 =

Subtotal:

27,15700
27,15700

Formigó tipus HA-30/B/20/IV+Qa per a armar amb
ciment de 30 N/mm2 de resistència característica,
amb consistència plàstica, tamany màxim d'àrid 20
mm, per ambient amb una exposició ambiental IV i
exposició específica Qa, en lloses horitzontals,
col.locat i vibrat.

Camió amb bomba de formigonar

0,040 /R x

126,80000 =

5,07200

110,73884

Rend.: 1,000

119,10

5,07200

Preu

h

Manobre

1,800 /R x

20,89000 =

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

1,020

x

57,19000 =

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
10224A

m3

Formigó tipus HA-30/B/20/IV+Qa per a armar amb
ciment de 30 N/mm2 de resistència característica,
amb consistència plàstica, tamany màxim d'àrid 20
mm, per a ambient amb una exposició ambiental IV i
exposició específica Qa, en alçats i estructures

58,33380

Rend.: 1,000

58,33380

6,00 %

Import

37,60200
37,60200

37,60200

Maquinària
C1701100

Subtotal:

Parcial

5,07200

Materials
m3

€

Ma d'obra
A0140000

Subtotal:
B060U110

61,53660
104,47060
6,26824

6,00 %

Unitats
h

61,53660

27,15700

Maquinària
C1701100

9,51000

61,53660

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats
Manobre

9,51000

3,55100

Ma d'obra
h

Formigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, mida
màxima de l'àrid 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IV

3,35000
0,20100

6,00 %

P-7

A0140000

9,51000

Materials

1,26000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
10204

33,42400

2,09000
Subtotal:

m3

33,42400

Maquinària

2,09000

Materials
B2R11100

Import

Import

C1701100
Subtotal:

P-6

20,89000 =

Subtotal:
I150Z100

Parcial

Ma d'obra

Maquinària

P-5

Preu

h

Camió amb bomba de formigonar

0,090 /R x

58,33380
90,56280
5,43377
95,99657
110,74

€

126,80000 =

Subtotal:

11,41200
11,41200

11,41200

Materials
B0657050

m3

Formigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, mida
màxima de l'àrid 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IV

1,050

x

Subtotal:

60,33000 =

63,34650

63,34650

63,34650
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Pàg.:

11

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

12

PARTIDES D'OBRA

P-12
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

112,36050
6,74163

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-8

10260

m

P-9

10305

m2

119,10213

€
Subministrament i col-locació de junta d'estanqueitat
Rend.: 1,000
17,54
hidroexpansiva.
_____________________________________________________________________________________________________________
Encofrat recte en lloses situades a menys de 5 m
d'alçada de la superfície de recolçament, inclús
estintolaments, desencofrat i neteja.

Rend.: 1,000

Unitats

47,09

Preu

Parcial

€

Import

A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,800 /R x

23,52000 =

18,81600

A0150000

h

Peó especialista

0,800 /R x

20,89000 =

16,71200

ut

Formació de forats en murs i lloses de formigó armat
de 0,30 x 0,30 a 0,50 m x 0,50 m. de secció.

Rend.: 1,000

38,00

€

_____________________________________________________________________________________________________________
P-13

10771

ut

€
estanqueitat en creuament de tubs de murs de
Rend.: 1,000
140,00
formigó, s/plànol, per forats de 20x20 fins a 40 x 40
cm, i tubs de DN50-300
_____________________________________________________________________________________________________________
P-14

10860

m

Canonada de PVC, DN 200 per a sanejament,
corrugat, s/ norma UNE-EN 13476, SN8

Rend.: 1,000

26,02

€

_____________________________________________________________________________________________________________
P-15

Ma d'obra

10770

15015

m3

Sorra en capa d'assentament, incloent l'estesa i
piconatge al 95% del Pròctor Modificat i anivellació.

Rend.: 1,000

Unitats

21,91

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Subtotal:

35,52800

35,52800

Materials
B0D81480

m2

Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos

10,000

x

0,89000 =

A0121000

h

Oficial 1a

0,080 /R x

23,52000 =

1,88160

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

20,89000 =

3,13350

8,90000
Subtotal:

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8,90000

6,00 %

10411

m2

Reixeta d'acer galvanitzat tipus ´´TRAMEX´´ a base
de pletines entrecreuades, inclús cercol totalment
col.locat.

47,09368

Rend.: 1,000

Unitats

114,73

Preu

Parcial

C133A0K0

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm

h

Oficial 1a

1,000 /R x

23,52000 =

Subtotal:

0,150 /R x

6,96000 =

Subtotal:
B0312400

t

Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 5 mm

1,100

€

1,04400
1,04400

x

13,28000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

23,52000

1,04400

14,60800
14,60800

P-16

15016

m3

Sorra en capa d'assentament, incloent l'estesa i
piconatge al 95% del Pròctor Modificat i anivellació.

14,60800
20,66710
1,24003

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,52000
23,52000

5,01510

Materials

Ma d'obra
A0121000

5,01510

Maquinària

44,42800
2,66568

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-10

8,90000

21,90713

Rend.: 1,000

21,91

€

Materials
B6W10016

m2

Reixeta d'acer galvanitzat tipus ´´Tramex´´

1,000

x

70,00000 =

70,00000

BHS012

m

perfil L 40 x 40 galvanitzat soportació, incoent-hi p.p.
de anclatjes

3,200

x

4,60000 =

14,72000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,72000

6,00 %

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra

14,72000
108,24000
6,49440

h

Manobre

0,150 /R x

20,89000 =

3,13350

A0121000

h

Oficial 1a

0,080 /R x

23,52000 =

1,88160

Subtotal:

5,01510

5,01510

Maquinària
C133A0K0

114,73440

€
P-11
10604
m2
Pannell de poliestirè de 3cm. de gruix, col-locat.
Rend.: 1,000
14,34
_____________________________________________________________________________________________________________

A0140000

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm

0,150 /R x

6,96000 =

Subtotal:

1,04400
1,04400

1,04400

Materials
B0312400

t

Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 5 mm

1,100

x
Subtotal:

13,28000 =

14,60800
14,60800

14,60800

101

AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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13

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A0121000
20,66710
1,24003

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
150160

m2

Capa filtrant de les eres de rizocompostatge de 20 cm
de gruix, de pedres d'un tamany entre 30 i 80 mm,
col.locada i nivellada.

21,90713

Rend.: 1,000

6,99

150170

m2

Capa de 20 cm de gruix, de grava d'un tamany entre
2 i 8 mm, col.locada.

Rend.: 1,000

6,99

h

Oficial 1a

€

m2

Paviment de mescla bituminosa en calent de
composició semidensa S-12 amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98% de l'assaig marshall, espesor 5 cm

94,08000

m

pantaló impulsió, tub recte DN90 / DN110

6,000

x

5,60000 =

33,60000

BHS015

ut

elements de sujeció i anclatge a mur formigó de PEAD

6,000

x

12,00000 =

72,00000

BHS014

ut

peçes especials (colçes, Ts, junta+brida+portabrides)
DN90, electrosoldable

4,000

x

21,00000 =

84,00000

BHS013

ut

peçes especials (colçes, Ts, junta+brida+portabrides)
DN110, electrosoldable

3,000

x

28,00000 =

84,00000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

240,00000

Rend.: 1,000

9,48

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,080 /R x

20,89000 =

1,67120

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,040 /R x

23,52000 =

0,94080

P-21

151531

ut

€

Import

Vàlvula repartiment fangs tipus gillotina, tipus EX100
unidireccionalt, DN100 , 10 bar, col.locació entre
brides, brides EN1092 PN10. Cos GJL 250, tissora
INOX AISI 304. Actuació amb husillo i volant.
Completament instalada. Tornillería inox tipus A2.

Rend.: 1,000

495,06

Unitats

Preu

Corró vibratori per a formigons i betums

0,010 /R x

A0121000

h

BHS003

2,61200

ut

0,46880

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,010 /R x

43,45000 =

0,43450

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t.

0,010 /R x

52,83000 =

0,52830

Subtotal:

Oficial 1a

2,000 /R x

Vàlvula repartiment fangs tipus gillotina, tipus EX100
unidireccionalt, DN100 , 10 bar, col.locació entre
brides, brides EN1092 PN10. Cos GJL 250, tissora
INOX AISI 304. Actuació amb husillo i volant.

23,52000 =

t

Mescla bituminosa en calent de composició
semidensa

0,140

x

1,43160
35,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,43160

151530

ut

Peça pantaló repartiment fangs a eres 1 x DN110- 2
x DN90, fabricada en PEAD PE100 PN 10, accesoris
electrosoldables, conexions 1 x brida DN100 PN 10
EN 1092-1, 2 x espiga DN80, incloent-hi 4 colçes
DN90, 1 T DN110, 2 reduccions DN110-DN90, aprox.
6 metres de tub DN90, construida s/plànols, ancorada
a mur, compeltament instalada.

4,90000
8,94360
0,53662

6,00 %

Ma d'obra

9,48022
389,74

€

151532

Parcial

420,00000 =

Import

420,00000

420,00000

6,00 %

420,00000
467,04000
28,02240
495,06240

m

€
P-23
151533
ut
plantació de rizoma
Rend.: 1,000
1,00
_____________________________________________________________________________________________________________
150171

Rend.: 1,000

m3
Sorra filtrant

Preu

47,04000

€
Rend.: 1,000
22,00
Canonada PVC DN200 ranurada 360º, compatible
amb sistema tipus Sanecor o equivalent, rigidesa
circunferèncial SN > 4 kN/m2, • DN 110 mm a DN
400 mm, doble pared., incloent-hi parts proporcinals
de colçes, i conexió sortida fins a perigó de drenatge,
s/ plànols.
_____________________________________________________________________________________________________________

P-22

P-24

Unitats

x

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,90000

Rend.: 1,000

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,90000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-20

47,04000
47,04000

Subtotal:

Materials
B9H17210

Import

Materials

2,61200
46,88000 =

Parcial

€

Ma d'obra

Maquinària
h

240,00000

389,74080

Subtotal:

Subtotal:

94,08000

367,68000
22,06080

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

C170D0A0

94,08000

BHS002

€

_____________________________________________________________________________________________________________
15029

23,52000 =

Subtotal:

Capa filtrant de les eres de rizocompostatge de 20
cm de gruix, de pedres d'un tamany entre 2 i 8 mm,
col.locada i nivellada.

P-19

4,000 /R x

Materials

_____________________________________________________________________________________________________________
P-18

14

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-17

Pàg.:

Capa filtrant de les eres de rizocompostatge,
col.locada i nivellada.

44,05

€
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PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

1,200 /R x

20,89000 =

25,06800

A0121000

h

Oficial 1a

0,080 /R x

23,52000 =

1,88160

Subtotal:

26,94960

C133U040

h

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t

0,050 /R x

69,13000 =

3,45650

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,100 /R x

41,73000 =

4,17300

C133U002

h

Motoanivelladora de 150 hp

0,050 /R x

60,12000 =

3,00600

Subtotal:

t

Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 5 mm

1,100

x

13,28000 =

Subtotal:

26,94960

B0111000

m3

Aigua

0,050

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-25

G21B3001

m

Desmuntatge de barana o tanca metàl·lica, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

44,05106

Rend.: 1,000
Unitats

14,60800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

41,55760
2,49346

6,00 %

17,69
Preu

Parcial

h

Peó especialista

0,060 /R x

20,89000 =

1,25340

A0140000

h

Manobre

0,210 /R x

20,89000 =

4,38690

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,300 /R x

23,52000 =

7,05600

A0121000

h

Oficial 1a

0,052 /R x

23,52000 =

1,22304

Subtotal:

13,91934

P-28

G22DH200

m2

€
Import

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, espesor
aprox. 30 cm, amb part proporcional de zones
boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca,
càrrega i transport a l'abocador o aplec. Cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador exclòs.
Inclosa p.p. d'apilament d'un 30-50% del material a
l'obra per a la posterior reutilització.

h

Compressor + dos martells pneumàtics

0,030 /R x

15,60000 =

0,46800

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,300 /R x

6,99000 =

2,09700

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats
A0150000

13,91934

h

P-27

G222U210

G227U010

Compactació base existent, al 95% del PM, mesurat
sobre perfil teòric

Unitats

6,00 %

20,89000 =

0,36766

h

Cap de colla

0,0029 /R x

24,92000 =

0,07227

A0121000

h

Oficial 1a

0,0176 /R x

23,52000 =

0,41395

11,80

€

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,0012 /R x

58,27000 =

0,06992

C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

0,0059 /R x

40,40000 =

0,23836

C200U001

h

Motoserra per a la tala d'arbres

0,005 /R x

2,67000 =

0,01335

C131U001

h

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

0,0012 /R x

67,66000 =

0,08119

Subtotal:

Manobre

0,010 /R x

20,89000 =

0,20890

A0112000

h

Cap de colla

0,010 /R x

24,92000 =

0,24920

Subtotal:
Maquinària

0,45810

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,85388

0,40282

1,25670
0,07540

6,00 %

P-29

G450U040

m3

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

1,33210

Rend.: 1,000
Unitats

77,15
Preu

Parcial

Ma d'obra

0,45810

0,40282

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Ma d'obra
h

Import

0,85388

C131U028

17,69472

A0140000

Parcial

A0112000

2,56500

16,69313
1,00159

Parcial

Preu

€

Maquinària

0,20879

Preu

1,33

Subtotal:

1,50 %

Rend.: 1,000

11,80427

0,0176 /R x

m3

m3

0,04250
11,13610
0,66817

6,00 %

Peó especialista

€
Rend.: 1,000
16,40
Increment de preu d'excavació de terreny no
classificat en rases, pous o fonament en presència de
serveis afectats
_____________________________________________________________________________________________________________

P-26

0,04250

Ma d'obra

2,56500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,63550

0,04250

Rend.: 1,000

Maquinària
C1101200

0,85000 =

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A0150000

x
Subtotal:

14,60800
14,60800

10,63550

Materials

Materials
B0312400

16

A0140000

h

Manobre

0,080 /R x

20,89000 =

1,67120

A0121000

h

Oficial 1a

0,080 /R x

23,52000 =

1,88160

A0112000

h

Cap de colla

0,040 /R x

24,92000 =

0,99680

Ajudant

0,080 /R x

20,89000 =

1,67120

A013U001

h

€
Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

17

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

18

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

6,22080

6,22080

Maquinària

A0121000

h

Oficial 1a

0,4706 /R x

23,52000 =

11,06851

A0112000

h

Cap de colla

0,1176 /R x

24,92000 =

2,93059

Subtotal:

28,74326

C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

0,024 /R x

126,80000 =

3,04320

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

0,096 /R x

1,71000 =

0,16416

C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,0235 /R x

52,69000 =

1,23822

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

0,048 /R x

17,23000 =

0,82704

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,1176 /R x

6,82000 =

0,80203

28,74326

Maquinària

Subtotal:

4,03440

4,03440

Subtotal:

Materials
B1Z0300C

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, per
a seguretat i salut

1,050

x

59,55000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

62,52750

62,52750

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-30

G4B0U020

kg

Acer B 500 S / SD o ME 500 S / SD en barres
corrugades o malla electrosoldada de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

B0DZA000

l

Desencofrant

0,075

x

2,75000 =

0,20625

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,400

x

1,69000 =

0,67600

B0D629AU

cu

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

0,030

x

20,68000 =

0,62040

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

3,000

x

0,35000 =

1,05000

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

1,000

x

3,63000 =

3,63000

B0D7UC11 m2

77,14966

Rend.: 1,000

Unitats

62,52750
72,78270
4,36696

6,00 %

0,95

Preu

Parcial

0,0005 /R x

24,92000 =

0,01246

2,04025

2,04025

Materials

Subtotal:

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

6,18265

6,18265
36,96616
2,21797

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

39,18413

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

A013U001

h

Ajudant

0,0046 /R x

20,89000 =

0,09609

A0121000

h

Oficial 1a

0,0046 /R x

23,52000 =

0,10819

Subtotal:

P-32

G91911B1

0,21674

A0140000
h

Cisalla elèctrica

0,0011 /R x

2,47000 =

0,00272

h

Màquina per a doblegar rodó d'acer

0,0011 /R x

2,30000 =

0,00253

C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,0002 /R x

52,69000 =

0,01054

Subtotal:
Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm

0,010

x

1,26000 =

0,01260

B0B2U002

kg

Acer en barres corrugades B 500 S/SD O ME 500
S/SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,050

x

0,62000 =

0,65100

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,01579

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist

h

Manobre

0,050 /R x

20,89000 =

1,04450

Import

1,04450

C133U002

h

Motoanivelladora de 150 hp

0,030 /R x

60,12000 =

1,80360

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t.

0,040 /R x

52,83000 =

2,11320

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

41,73000 =

1,04325

Subtotal:

0,66360

Rend.: 1,000
Unitats

B0111000

0,66360

m3

1,04450

4,96005

6,00 %

0,94990
39,18
Preu

Parcial

Ma d'obra

€
Import

4,96005

h

Manobre

0,3529 /R x

20,89000 =

7,37208

A013U001

h

Ajudant

0,3529 /R x

20,89000 =

7,37208

0,050

x

0,85000 =

0,04250
0,04250

0,04250

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01567

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

6,06272
0,36376

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-33

A0140000

Aigua

Subtotal:

0,89613
0,05377

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G4D0U015

Parcial

€

Materials
Subtotal:

P-31

Preu

Subtotal:

Materials
kg

6,43

Maquinària

0,01579

B0A142U0

Rend.: 1,000

Ma d'obra

Maquinària
C200U002

Estabilització
mecànica d'esplanada amb terra
tolerable existent, de 25 a 35 cm de gruix, i
compactació del material al 95% del PM

Unitats

0,21674

C200U003

m3

G921U020

m3

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000
Unitats

Ma d'obra

6,42648
19,92
Preu

Parcial

€
Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

19

PARTIDES D'OBRA

h

Peó especialista

0,0071 /R x

20,89000 =

0,14832

A0112000

h

Cap de colla

0,0036 /R x

24,92000 =

0,08971

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,23803

h

Camió cisterna de 8 m3

0,0036 /R x

41,73000 =

0,15023

C133U002

h

Motoanivelladora de 150 hp

0,0071 /R x

60,12000 =

0,42685

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t.

0,0071 /R x

52,83000 =

0,37509

Subtotal:

P-35

0,95217

B037200U

m3

Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra

1,200

x

14,63000 =

17,55600

B0111000

m3

Aigua

0,050

x

0,85000 =

0,04250

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

17,59850

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla
d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament
d'ancoratge

Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals
de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils
(S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910),
amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 1,000

Unitats

Parcial

Preu

Parcial

h

Ajudant

0,250 /R x

20,89000 =

5,22250

A0121000

h

Oficial 1a

0,250 /R x

23,52000 =

5,88000

17,59850

18,51

Preu

79,99

A013U001

Subtotal:
C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,0625 /R x

€

11,10250
52,69000 =

Subtotal:

Manobre

0,020 /R x

20,89000 =

0,41780

A0150000

h

Peó especialista

0,100 /R x

20,89000 =

2,08900

A0112000

h

Cap de colla

0,020 /R x

24,92000 =

0,49840

A0121000

h

Oficial 1a

0,100 /R x

23,52000 =

2,35200

Subtotal:

5,35720

BBM1U042 u

Import

Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, d'indicacions
generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant
EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport

1,000

x

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

61,07000 =

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

0,025 /R x

17,23000 =

0,43075

C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,025 /R x

58,27000 =

1,45675

C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

0,020 /R x

38,65000 =

0,77300

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

0,050 /R x

1,71000 =

0,08550

Subtotal:

2,74600

P-36

GBBZU001

ut

5,35720

m

Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre

1,000

x

2,49000 =

2,49000

B0A12U00

kg

Filferro acer galvanitzat

0,200

B060U110

m3

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

0,030

x

1,77000 =

0,35400

x

57,19000 =

1,71570

BBPZU001

u

Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle

0,500

x

9,60000 =

4,80000

Subtotal:

9,35970

61,07000

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

61,07000
75,46563
4,52794
79,99357

Rend.: 1,000

64,29

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,3333 /R x

23,52000 =

7,83922

A0150000

h

Peó especialista

0,3333 /R x

20,89000 =

6,96264

Subtotal:
2,74600

14,80186

C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,0667 /R x

52,69000 =

3,51442

C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,0833 /R x

58,27000 =

4,85389

Subtotal:

8,36831

Materials

9,35970

14,80186

Maquinària

Materials
BBP1U001

3,29313

61,07000

6,00 %

Unitats
h

3,29313

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària
CZ12U00A

11,10250

3,29313

Subtotal:
h

Import

Materials

Ma d'obra
A0140000

€

Maquinària

19,91602

Rend.: 1,000

Unitats

ut

18,51067

Ma d'obra

18,78870
1,12732

6,00 %

GBB1U042

0,95217

Materials

GAR1U010

20

17,46290
1,04777

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,23803

Maquinària

P-34

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

A0150000

C1502E00

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

BBMZU105 m

Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

3,200

x

9,48000 =

30,33600

B1Z0300C

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, per
a seguretat i salut

0,120

x

59,55000 =

7,14600

m3

8,36831
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

21

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

37,48200

u

Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

37,48200
60,65217
3,63913

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GDD1U012

64,29130

Rend.: 1,000

626,80

Unitats
A0150000

h

Peó especialista

A0121000

h

A0112000

h

Preu

Parcial

2,6667 /R x

20,89000 =

55,70736

Oficial 1a

2,6667 /R x

23,52000 =

62,72078

Cap de colla

0,3333 /R x

24,92000 =

8,30584

Subtotal:

Import

126,73398

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

1,3333 /R x

17,23000 =

22,97276

C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,3333 /R x

52,69000 =

17,56158

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

1,3333 /R x

1,71000 =

2,27994

Subtotal:

42,81428

Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

1,000

x

151,95000 =

151,95000

BDD1U024 u

Con prefabricat de pou de registre amb reducció de
100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

1,000

x

87,60000 =

87,60000

BDD1U004 u

Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

1,000

x

84,95000 =

84,95000

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,050

x

85,91000 =

4,29550

B060U110

m3

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

1,160

x

57,19000 =

66,34040

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

4,000

x

6,66000 =

26,64000

BDDZU010 u

421,77590

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,52000 =

94,08000

0,500 /R x

24,92000 =

12,46000

A0150000

h

Peó especialista

4,000 /R x

20,89000 =

83,56000
190,10000

C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,500 /R x

52,69000 =

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

2,000 /R x

1,71000 =

3,42000

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

2,000 /R x

17,23000 =

34,46000

190,10000

26,34500

64,22500

64,22500

Materials

126,73398

BDD1U006 u

Base prefabricada de formigó armat de pou de
registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats
per a tubs

1,000

x

282,01000 =

282,01000

B060U110

m3

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

2,400

x

57,19000 =

137,25600

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,100

x

85,91000 =

8,59100

BDD1U026 u

Con prefabricat de formigó armat de pou de registre
amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm
d'alçària

1,000

x

153,83000 =

153,83000

BDDZU002 u

Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

1,000

x

151,95000 =

151,95000

BDDZU010 u

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

5,000

x

6,66000 =

33,30000

42,81428

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

766,93700

P-39

GDD1U112

m

Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de
registre de 100 / 120 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons

1.082,53772

Rend.: 1,000

Unitats

766,93700
1.021,26200
61,27572

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

421,77590

A0150000

591,32416
35,47945

A0112000

h

Cap de colla

A0121000

h

Oficial 1a

h

Peó especialista

202,01

Preu

Parcial

1,250 /R x

20,89000 =

0,1563 /R x

24,92000 =

3,89500

1,250 /R x

23,52000 =

29,40000

626,80361

Rend.: 1,000

€

Import

1.082,54

€

Subtotal:

59,40750

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,4688 /R x

52,69000 =

Subtotal:
Preu

Parcial

Import

26,11250

59,40750

Maquinària
C150GU10

Unitats
Ma d'obra

4,000 /R x

Cap de colla

Ma d'obra

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

Oficial 1a

h

Subtotal:

Subtotal:

u

h

A0112000

Subtotal:

Materials
BDDZU002 u

A0121000

Subtotal:

Maquinària

GDD1U014

22

Maquinària

€

Ma d'obra

P-38

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-37

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

24,70107
24,70107

Materials
BDD1U014 u

Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm
d'alçària, per a pou de registre

2,000

x

38,95000 =

77,90000

24,70107
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

23

PARTIDES D'OBRA

m3

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

3,000

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,100

x
x

6,66000 =
85,91000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

19,98000

GFB1U606

106,47100

m

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

Subtotal:

106,47100
190,57957
11,43477

6,00 %

202,01434

Rend.: 1,000

Unitats

8,21

Preu

Parcial

CZ1UU005

h

Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

0,0059 /R x

C200U101

h

Bombí per a proves de canonades

C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

A013U001

h

Ajudant

0,0253 /R x

20,89000 =

0,52852

A0112000

h

Cap de colla

0,0025 /R x

24,92000 =

0,06230

A0121000

h

Oficial 1a

0,0126 /R x

23,52000 =

0,29635

Subtotal:
h

Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

0,0048 /R x

€

Import

C200U101

h

Bombí per a proves de canonades

C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,01800

0,0041 /R x

3,58000 =

0,01468

0,0049 /R x

52,69000 =

0,25818

0,0041 /R x

41,73000 =

0,17109

Subtotal:
Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63
mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

1,030

x

m3

Aigua

0,004

x

0,85000 =

0,00340

BHS011

ut

peces especials PEAD PE100-DN110, colçes, Ts,
valones, etc.

0,200

x

25,00000 =

5,00000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-42

GFB1U611

m

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

0,29506

0,0047 /R x

41,73000 =

0,19613

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110
mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

1,030

x

0,46195

0,53015

4,16120

B0111000

m3

Aigua

0,011

BHS011

ut

peces especials PEAD PE100-DN110, colçes, Ts,
valones, etc.

0,200

x

0,85000 =

0,00935

x

25,00000 =

5,00000
5,00000

GG31T334

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
o equivalent. Completament instal.lat i conexxionat.

5,00000
10,71773
0,64306

6,00 %

11,36079

Rend.: 1,000

3,02

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,015 /R x

23,52000 =

0,35280

A013U001

h

Ajudant

0,015 /R x

20,89000 =

0,31335

A0112000

h

Cap de colla

0,0015 /R x

24,92000 =

0,03738

Subtotal:

5,00000

0,70353

BHS010

m

elements auxiliar de cablejat el.lèctric, tubs proteccio,
caixes d'empalme, soportació, etc.

1,000

x

0,50000 =

0,50000

BG315330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

x

1,61000 =

1,64220

7,74302
0,46458

6,00 %

Subtotal:

8,20760
11,36

0,70353

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,14220

2,14220
2,84573
0,17074

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,0029 /R x

24,92000 =

0,07227

A0121000

h

Oficial 1a

0,0145 /R x

23,52000 =

0,34104

A013U001

h

Ajudant

0,0289 /R x

20,89000 =

0,60372

€

Materials

5,00000

Rend.: 1,000

1,01703

0,53015
4,04000 =

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-41

0,01683

52,69000 =

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,39050

B0111000

3,58000 =

0,0056 /R x

BFB1U611

0,88717

0,46195
1,35000 =

0,0047 /R x

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Materials
m

0,02213

Subtotal:

0,88717
3,75000 =

3,75000 =

Subtotal:

Maquinària
CZ1UU005

1,01703

Materials

Ma d'obra

BFB1U606

24

Maquinària

8,59100

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-40

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

BDDZU010 u
B071U005

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Import

P-43

GG31T354

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3,01647

Rend.: 1,000

Unitats

5,25

Preu

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

25

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A013U001

h

Ajudant

0,040 /R x

20,89000 =

0,83560

A0121000

h

A0112000

h

Oficial 1a

0,040 /R x

23,52000 =

0,94080

Cap de colla

0,004 /R x

24,92000 =

0,09968

Subtotal:

1,87608

BG22U100

m

Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,000

x

1,97000 =

1,97000

BG21U032

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 2 J, resistència a
compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de
2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris

0,500

x

1,45000 =

0,72500

B060U430

m3

Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,225

x

66,56000 =

14,97600

BG46U010

u

Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades

1,000

x

11,35000 =

11,35000

BG3ZU010

u

Terminal per a cable de coure de 35 mm2

2,000

x

2,71000 =

5,42000

1,87608

Materials
m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

3,02000 =

x

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,08040

3,08040

3,08040

GHM1U010

ut

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica de 4,00 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, col·locada sobre
dau de formigó, inclosa l'execució de la
fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de
presa de terra, instal·lació elèctrica completa de
l'interior del suport i transport de terres sobrants a
l'abocador

Subtotal:

4,95648
0,29739

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-44

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,25387

Rend.: 1,000

332,97

P-45

Unitats

Preu

Parcial

0,3846 /R x

23,52000 =

9,04579

GHQCU010

ut

Import

Projector lineal tipus Led Line BCS722 12XLED
LXN/CW de Philips o equivalent, per a adossar amb
mòdul d'alumini anonitzat estrusionat IP66, tapes
finals de policarbonat, lent i òptica de PMMA i cargols
d'acer inoxidable, de color blanc fred, amb equip de
220-240V c.a. 50/60Hz integrat, incloent suport
orientable, instal·lat

Oficial 1a

A013U001

h

Ajudant

0,7692 /R x

20,89000 =

16,06859

A0121000

h

Oficial 1a

A0112000

h

Cap de colla

0,1923 /R x

24,92000 =

4,79212

A013U001

h

Ajudant

A0140000

h

Manobre

0,7692 /R x

20,89000 =

16,06859

332,97210

Rend.: 1,000

502,40

Retroexcavadora mitjana

0,1538 /R x

47,95000 =
32,53000 =

5,00311

52,69000 =

16,21271

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,1538 /R x

C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,3077 /R x
Subtotal:

45,97509

28,59053

Materials
BHMZU010 u

Conjunt de quatre perns per a cimentació

1,000

x

17,00000 =

17,00000

BHM1U010 u

Columna metàl·lica troncocònica totalment
galvanitzada de 4 m d'alçaria, planxa de 3 mm, amb
base platina, per anar muntada amb perns
d'ancoratge sobre dau de formigó

1,000

x

165,43000 =

165,43000

BGDZU030 u

Sals de sulfat de sodi i magnesi

1,000

x

0,77000 =

0,77000

BG38U035

m

0,250 /R x

23,52000 =

5,88000

0,250 /R x

20,89000 =

5,22250
11,10250

BHQCU010 u

Projector lineal tipus Led Line BCS722 12XLED
LXN/CW de Philips o equivalent, per a adossar amb
mòdul d'alumini anonitzat estrusionat IP66, tapes
finals de policarbonat, lent i òptica de PMMA i cargols
d'acer inoxidable, de color blanc fred, amb equip de
220-240V c.a. 50/60Hz integrat, incloent suport
orientable

1,000

x

461,70000 =

461,70000

BG21032U

Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 20 mm,
lliure d'halògens amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N, tipus
FPKU-H0 de Rehau o equivalent

2,000

x

0,58000 =

1,16000

m

Subtotal:

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2

2,000

x

1,31000 =

2,62000

BGDZU020 u

Cartutx per a soldadura Cadweld

1,000

x

1,41000 =

1,41000

BGD2U010 u

Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm

1,000

x

15,20000 =

15,20000

BG31230U

Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

4,800

x

0,56000 =

2,68800

m

Parcial

€

Import

11,10250

Materials

7,37471

28,59053

Preu

Subtotal:

Maquinària
h

314,12462
18,84748

6,00 %

Unitats
h

45,97509

239,55900

Ma d'obra

A0121000

Subtotal:

239,55900

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Ma d'obra

C1315020

26

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

BG315350

Pàg.:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-46

GNN2U063

ut

Bomba submergible, màxima immersió: 10 m.
Temperatura màx. del
líquid vehiculat: 50ºC, màxim pas de sòlids: 10 mm.
MATERIALS: Cos
d'impulsió, filtre i carcassa de motor: Ac. Inox AISI
304. Eix motor: Ac.

Rend.: 1,000

462,86000

6,00 %

462,86000
473,96250
28,43775
502,40025
939,82

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

27

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-48

Unitats

Preu

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

3,000 /R x

23,52000 =

70,56000

BHS016

ut

Bomba submergible

1,000

x

765,00000 =

765,00000

BHS017

ut

elements auxiliars bomba, conexió descarrega
DN50-DN63, unió roscable 3 peçes DN63, cadena
inox sujeci, anclatge cadena

1,000

x

50,00000 =

50,00000

815,00000

ut

815,00000
1,05840

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

886,61840
53,19710

239,16

Unitats
Oficial 1a electricista

1,05840

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

225,61840
13,53710

Cabalímetre 10D40, DN40 1 1/2 ´´1 ST
10D40-3CGA1AA0A4AA idioma Anglès 20 mA HART
NAMUR, Recobriment Intern: 3 Poliamida 020
Connexió a Procés: C PN16, EN1092-1 (DIN2501)
030 Elèctrodes: G 1.4435 / 316 punxeguts, Calibratge
: 0.5% Zona no classificada Versió: A Compacta,
Capçal Alu, IP67 NEMA4X 080 Cable no requerit,
Entrada de Cable: A Premsaestopes M20 100
Alimentació; Display: 4 85-250V AC; LCD 2 línies,
polsadors Ajust; Programari: A Estàndard fàbrica.
Versió Bàsica 120 Entrades, Sortides: A 4-20 mA,
HART + Polsos (passius). Tall i connexió i soldadura
de brida INOX AISI 316 PN-16 EN 1092 DN 40 a
canonada existent tipus A403WP316l-W S10S 11/2´´
Completament instal.lat, connexionat i probat.

239,15550

Rend.: 1,000

1.611,68

Preu

Preu

Parcial

3,000 /R x

23,52000 =

Subtotal:

h

Oficial 1a

6,000 /R x

23,52000 =

141,12000

A0140000

h

Manobre

6,000 /R x

20,89000 =

125,34000

ut

Interrputor magnetotérmic protecció bomba, Intensitat
máxima de dispar de 6 A, col.locat en carril DIN

1,000

x

50,00000 =

50,00000

BHS008

ut

Interrputor deprotecció cabalímetre, a montar en cariil
DIN

1,000

x

50,00000 =

50,00000

BHS007

UT

Tall i connexió i soldadura de brida INOX AISI 316
PN-16 EN 1092 DN 40 a canonada existent tipus
A403WP316l-W S10S 11/2´´

0,000

x

120,00000 =

0,00000

UT

Tall i connexió i soldadura de brida INOX AISI 316
PN-16 EN 1092 DN 40 a canonada existent tipus
A403WP316l-W S10S 11/2´´

2,000

x

120,00000 =

240,00000

BHS006

UT

Cabalímetre 10D40, DN40 1 1/2 ´´1 ST
10D40-3CGA1AA0A4AA idioma Anglès 20 mA HART
NAMUR, Recobriment Intern: 3 Poliamida 020
Connexió a Procés: C PN16, EN1092-1 (DIN2501)
030 Elèctrodes: G 1.4435 / 316 punxeguts, Calibratge
: 0.5% Zona no classificada Versió: A Compacta,
Capçal Alu, IP67 NEMA4X 080 Cable no requerit,
Entrada de Cable: A Premsaestopes M20 100
Alimentació; Display: 4 85-250V AC; LCD 2 línies,
polsadors Ajust; Programari: A Estàndard fàbrica.
Versió Bàsica 120 Entrades, Sortides: A 4-20 mA,
HART + Polsos (passius)

1,000

x 1.010,00000 =

1.010,00000

€

Import

70,56000

Subtotal:

ut

elements de protecció eléctrica auxiliar en camp,
caixes, tubs protectors, etc.

2,000

x

2,00000 =

4,00000

BHS017

ut

elements auxiliars bomba, conexió descarrega
DN50-DN63, unió roscable 3 peçes DN63, cadena
inox sujeci, anclatge cadena

1,000

x

50,00000 =

50,00000

Import

266,46000

GR3PU010

m3

1.250,00000

1.250,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

3,99690

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

1.520,45690
91,22741

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-49

BHS018

266,46000

BHS007

Materials
BHS009

€

Materials

70,56000
70,56000

Parcial

A0121000

Ma d'obra
h

1,50 %

Unitats

939,81550

Rend.: 1,000

54,00000

Ma d'obra

1,50 %

Aparamenta eèctrica d'alimentació i protecció de
nous equis instal.lats. Instal.ació al armari elèctric
existent. Completament conexonar i probat, s/ REBT

GNN2U065

Import

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A012H000

28

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:
Subtotal:

ut

54,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

GNN2U064

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Inoxidable AISI 303, Impulsor: Ac. Inox AISI 304.
Tanca mecànica:
Doble tancament mecànic en càmera d'oli.
Superior: Carbó / Ceràmica / NBR. Inferior: SiC / SiC
/ NBR. Cable 10
m amb endoll tipus Schuko. Amb regulador de nivell.
Monofàsica.
Motor asíncron, 2 pols 0,55 kW. Aïllament Classe F.
Protecció IP68.
Monofàsica 230V ± 10% 50 Hz. Condensador i
protecció
termoamperimétrica de rearmament automàtic
incorporats
(monofàsica).
Connexió descàrrega: DNI 11/2., inclohent-hi
connexio a impulsió
soterrada PEAD, amb unio desmontable i cadena
inox per extracció.
Connexió a impulsió. Completament instalada,
connexionada i
probada. (P - 44)

P-47

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos

Rend.: 1,000

1.611,68431
3,10

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

29

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Unitats

Preu

Parcial

Import

Unitats

A0160000

h

Peó

0,0123 /R x

20,49000 =

0,25203

A0112000

h

Cap de colla

0,0031 /R x

24,92000 =

0,07725

Subtotal:

B1423230

0,32928

CR22U001

h

Tractor amb equip per a tractament del subsòl

0,0123 /R x

51,71000 =

0,63603

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,0246 /R x

50,59000 =

1,24451

C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,0123 /R x

58,27000 =

0,71672

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

0,32928

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

Parcial

Import

2,92654
0,17559

P-53

H142BA00

u

3,10213
6,01

€

Parcial

u

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

1,000

x

5,67000 =

Subtotal:

u

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

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

6,00 %

P-54

H1433115

€

Preu

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

1,000

u

Parcial

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

u

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

1,000

x

5,95000 =

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

u

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

Rend.: 1,000

9,34000 =

6,30700
5,19

€

9,34000
9,34000
0,56040
9,90040
15,79

Parcial

x

14,90000 =

€

Import

14,90000

14,90000

P-55

H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

15,79400

Rend.: 1,000
Unitats

14,90000
14,90000
0,89400

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,95000

6,00 %

9,34000

6,00 %

Subtotal:

5,95000
0,35700

Import

9,34000

Preu

1,000

5,95000

5,95000

€

Materials

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1423230

x

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
Subtotal:

Parcial

Rend.: 1,000

Materials
B1421110

9,90

Preu

Unitats
B1433115

Unitats

5,19400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,01020
6,31

4,90000
4,90000
0,29400

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,67000
5,67000
0,34020

Rend.: 1,000

4,90000

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1421110

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

5,67000

5,67000

4,90000

Materials

Materials
B1411111

4,90000 =

6,00 %

Unitats
B142BA00

Preu

x

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,59726

6,00 %

Unitats

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,59726

Rend.: 1,000

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

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-52

Preu

Materials

Maquinària

P-51

30

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

P-50

Pàg.:

1,51
Preu

Parcial

€
Import

Materials
B1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000

x
Subtotal:

1,42000 =

1,42000
1,42000

1,42000
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Pàg.:

31

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Unitats
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,42000
0,08520

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-56

H1455710

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B1461164

u

1,50520

Rend.: 1,000

2,85

€

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Preu

1,000

x

2,69000 =

Parcial

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,69000

u

Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

2,69000

Unitats

u

2,69000
0,16140
2,85140
39,07

Preu

H1463253

2,69000

6,00 %

Rend.: 1,000
Parcial

u

Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç

1,000

x

36,86000 =

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

H145C002

u

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

B1463253

€

u

Import

36,86000

u

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

39,07160

Rend.: 1,000

8,29

Preu

1,000

x

7,82000 =

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Parcial

u

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

18,26000

18,26000
18,26000
1,09560
19,35560

Rend.: 1,000

66,94

Preu

Parcial

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

1,000

x

63,15000 =

€

Import

63,15000

63,15000

P-61

H1465275

u

€

7,82000

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

66,93900

Rend.: 1,000

Unitats

63,15000
63,15000
3,78900

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

7,82000

7,82000
7,82000
0,46920

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1461164

18,26000

18,27

Preu

Parcial

€

Import

Materials
Subtotal:

P-59

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

36,86000
2,21160

6,00 %

Unitats

36,86000

Materials
B145C002

18,26000 =

6,00 %

Unitats

36,86000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-58

x

Subtotal:
Subtotal:

Import

Materials

Materials
B1456821

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1456821

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-60
Subtotal:

P-57

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

Subtotal:
Unitats

u

Preu

Materials

Materials
B1455710

32

Rend.: 1,000

8,28920
19,36

€

B1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

1,000

x

Subtotal:

17,24000 =

17,24000

17,24000

17,24000
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Pàg.:

33

PARTIDES D'OBRA

u

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe
A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i
mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE

6,00 %

Rend.: 1,000

40,89

Preu

Parcial

233,99000

34

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

248,02940

Rend.: 1,000

Unitats

Import

233,99000
233,99000
14,03940

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
P-65

Unitats

24,67

Preu

Parcial

23,52000 =

2,35200

€

Import

Ma d'obra
B1471101

u

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe
A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i
mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE

1,000

38,58000 =

x

38,58000

Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de
seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge
lleuger, de qualitat F5

Rend.: 1,000

98,76

Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de
seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge
lleuger, de qualitat F5

Preu

1,000

93,17000 =

x

Parcial

93,17000

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
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
355

19,93000 =

19,93000

B1Z09F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

1,000

x

0,99000 =

0,99000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

20,92000

P-66

H1481131

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

20,92000
23,27200
1,39632

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

93,17000

B1481131

u

24,66832

Rend.: 1,000

11,71
Preu

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1,000

248,03

x

11,05000 =

Subtotal:

98,76020

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

Parcial

€
Import

11,05000
11,05000

H1482222

u

Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

11,71300

Rend.: 1,000

Unitats

11,05000
11,05000
0,66300

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-67

6,66

Preu

Parcial

€

Import

Materials
Unitats

u

x

93,17000
5,59020

6,00 %

Preu

Parcial

Materials
B147D501

1,000

Import

93,17000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
355

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

2,35200

Materials
Subtotal:

H147D501

2,35200

u

€

Materials
u

0,100 /R x

40,89480

Unitats
B147A300

Oficial 1a per a seguretat i salut.

B147L005
38,58000
38,58000
2,31480

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

h

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

H147A300

A01H2000

38,58000

Materials
Subtotal:

P-64

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

18,27440

Materials

P-63

Subtotal:

17,24000
1,03440

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1471101

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-62

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1,000

x

233,99000 =

233,99000

Import

B1482222

u

Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

1,000

x

Subtotal:

6,28000 =

6,28000

6,28000

6,28000
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Pàg.:

35

PARTIDES D'OBRA

6,28000
0,37680

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1483243

u

Pantalons de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

Subtotal:

7,84

Preu

Parcial

€

B1Z0D300

m3

Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut

B1Z0D230

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

B1Z0A100

kg

Clau acer, per a seguretat i salut

u

Pantalons de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

1,000

x

7,40000 =

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada,
cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos

7,40000

7,40000

7,84400

Rend.: 1,000

20,51
Preu

Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada,
cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos

1,000

x

19,35000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Parcial

H14Z2100

u

Carregador de bateries per a projector acoblat al
casc, per a 2 usos

19,35000

u

Carregador de bateries, per a projector acoblat al
casc, per a 2 usos

Rend.: 1,000

x

21,47000 =

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m2

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre
com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

1,36000 =

0,13695
1,85776

Rend.: 1,000

Import

Parcial

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut.

0,250 /R x

23,52000 =

5,88000

A0160000

h

Peó

0,250 /R x

20,49000 =

5,12250

Preu

Parcial

h

Oficial 1a per a seguretat i salut.

0,100 /R x

23,52000 =

2,35200

h

Peó

0,100 /R x

20,49000 =

2,04900

Subtotal:

€

Import

4,40100

B1526EK6

u

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

0,500

x

1,47000 =

0,73500

B1Z0D230

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,500

x

0,35000 =

1,22500

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,40100

€

Import

1,96000

1,96000
6,36100
0,38166

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-73

H1522111

m

21,47000

13,63

Preu

6,74

A0160000

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

6,74266

Rend.: 1,000

Unitats

14,53

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut.

0,250 /R x

23,52000 =

5,88000

A0160000

h

Peó

0,250 /R x

20,49000 =

5,12250

22,75820

Ma d'obra

13,63188

A01H2000

€

21,47000
1,28820

6,00 %

Rend.: 1,000

Unitats

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb
el desmuntatge inclòs

1,85776
12,86026
0,77162

6,00 %

Unitats

21,47000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H151AJ01

x

Ma d'obra

19,35000

Parcial

21,47000

11,00250

Materials

22,76
Preu

1,000

m

20,51100

Subtotal:

P-71

0,1007

Import

Materials
B14Z2100

1,26000

19,35000
1,16100

6,00 %

Unitats

H1521431

€

19,35000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-70

P-72

7,40000
0,44400

Materials
u

0,46081

0,35000 =

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

Unitats
B14Z1100

242,53000 =

x

Subtotal:

7,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

x

3,600

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

H14Z1100

11,00250

0,0019

Import

Materials

P-69

36

Materials

6,65680

Rend.: 1,000

Unitats
B1483243

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-68

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:

11,00250

Materials
B0DZSM0K u

Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos,
per a seguretat i salut

3,500

x

0,12000 =

0,42000

B1Z0D400

m2

Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut

0,220

x

4,96000 =

1,09120

B1Z0300C

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, per
a seguretat i salut

0,020

x

59,55000 =

1,19100

11,00250
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Pàg.:

37

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,70220

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1532581

Pàg.:

m2

Plataforma metàl·lica per a pas de persones per
sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer
de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000

Unitats

2,70220

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

14,52698

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,02

Preu

Subtotal:

13,70470
0,82228

Parcial

€

P-77

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

Import

Ma d'obra

0,03000

h

Peó

0,100 /R x

20,49000 =

Subtotal:

0,23490
0,01409

6,00 %

0,24899

Rend.: 1,000

Unitats

2,04900

24,17

Preu

Parcial

2,04900

2,04900

A0160000

h

Peó

0,150 /R x

20,49000 =

3,07350

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut.

0,150 /R x

23,52000 =

3,52800

Subtotal:

Materials
B0DZWA03 m2

Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000

x

3,63000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

Import

6,60150

3,63000
3,63000

B1Z4501A

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, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500

x

0,96000 =

12,00000

B1Z0D230

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000

x

0,35000 =

4,20000

3,63000
5,67900
0,34074

6,00 %

6,01974

Subtotal:
H1533591

m2

Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre
de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12
mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000

Unitats

8,15

Preu

Parcial

16,20000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

22,80150
1,36809

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
h

Peó

0,100 /R x

20,49000 =

Subtotal:

2,04900

P-78

2,04900

Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000

x

5,64000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

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

5,64000

0,25

Preu

Parcial

20,49000 =

0,20490

h

h

Peó

0,010 /R x
Subtotal:

0,20490

Peó

u

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000

x

0,03000 =

0,03000

Preu

1,000 /R x

7,68900
0,46134

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8,15034

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-79

H6AA2111

m

Import

Tanca mòbil, de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, marc de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a
peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Parcial

20,49000 =

€
Import

20,49000
20,49000

Unitats

20,49000
20,49000
1,22940

6,00 %

21,71940

Rend.: 1,000

3,06

Preu

Parcial

20,49000 =

2,04900

€

Import

Ma d'obra
A0160000

0,20490

h

Peó

0,100 /R x

Materials
B1534001

21,72

Subtotal:

Ma d'obra
A0160000

Rend.: 1,000

5,64000

6,00 %

Unitats

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

Unitats
A0160000

5,64000

Rend.: 1,000

h

24,16959

Ma d'obra

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1534001

H16F1004

2,04900

Materials
B0DZWC03 m2

16,20000

€

Ma d'obra
A0160000

6,60150

Materials

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-76

0,03000

Ma d'obra
A0160000

P-75

38

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-74

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:

2,04900

Materials
B1Z6211A

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm

1,000

x

0,77000 =

0,77000

2,04900
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Pàg.:

39

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per seguretat i salut

0,300

0,12000 =

x
Subtotal:

0,03600
0,80600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03074

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

2,88574
0,17314

H6AZ54A1

ut

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i
alçària 2 m, amb marc de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge
inclòs

P-82

HBBAA007

83,39

€

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0160000

h

Peó

0,400 /R x

20,49000 =

8,19600

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut.

0,400 /R x

23,52000 =

9,40800

Subtotal:

17,60400

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat,
d'amplària 1 m i 2 m d'alçada, amb cèrcol de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl·lica i per a 2 usos, per seguretat i salut

1,000

60,80000 =

x

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

P-81

H6AZ59A1

ut

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i
alçària 2 m, amb marc de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge
inclòs

282,03

Unitats

Preu

Parcial

h

Peó

0,750 /R x

20,49000 =

15,36750

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut.

0,750 /R x

23,52000 =

17,64000

Subtotal:

33,00750

B1Z659A1

u

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat,
d'amplària 5 mi 2 m d'alçada, amb cèrcol de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl·lica i per a 2 usos, per seguretat i salut

1,000

x

232,56000 =

Subtotal:

Preu

Peó

1,000 /R x

232,56000

Parcial

20,49000 =

€

Import

20,49000
20,49000

6,24000 =

6,24000

BBBAA007

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10 cm, per
ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

1,000

x

2,91000 =

2,91000

u

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

20,49000

9,15000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-83

HQU1B130

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 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 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

9,15000
29,64000
1,77840

6,00 %

31,41840

Rend.: 1,000

Unitats
33,00750

31,42

x

Import

232,56000

232,56000

Rend.: 1,000

1,000

€

Materials

282,02637

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3
m, per a seguretat i salut

Ma d'obra
A0160000

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

60,80000

83,38814

Rend.: 1,000

266,06261
15,96376

BBBAD017 u

78,66806
4,72008

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,00 %

Materials

0,26406

6,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

17,60400

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

h

60,80000

60,80000

0,49511

Unitats

Materials
u

1,50 %

Ma d'obra
A0160000

Unitats

B1Z654A1

u

3,05888

Rend.: 1,000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,80600

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-80

40

PARTIDES D'OBRA

de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per seguretat i salut
B1Z6AF0A

Pàg.:

57,82

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BQU1B130 mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 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 amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

1,000

x

Subtotal:

54,55000 =

54,55000

54,55000

54,55000
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Pàg.:

41

PARTIDES D'OBRA

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HQU1B330

u

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 2,4x2,6 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 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1
aixeta i termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000

54,55000
3,27300

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

57,82300

COST EXECUCIÓ MATERIAL

214,15

€

P-86

HQU1D390

h

Peó

Preu

Parcial

20,49000 =

6,14700

Import

A0160000

0,300 /R x
Subtotal:

C1Z13000

h

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
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

54,92920

Rend.: 1,000

214,15

Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 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 amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1
aixeta i termos elèctric 50 litres

1,000 /R x

Camió grua per a seguretat i salut

0,300 /R x

Parcial

h

Peó

0,300 /R x

20,49000 =

6,14700

Subtotal:

6,14700

182,26000 =

Preu

6,14700

Subtotal:

C1ZQD390 u

Transport per entrega i retirada 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 amb 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000 /R x

182,26000 =

182,26000

C1Z13000

Camió grua per a seguretat i salut

0,300 /R x

45,42000 =

13,62600

182,26000

h

13,62600
195,88600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

195,88600

195,88600

202,03300
12,12198

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-85

HQU1D150

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors 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

P-87

HQU21301

u

214,15498

Rend.: 1,000

54,93

€

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat
adherit sobre tauler de fusta

Unitats

53,40
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut.

1,000 /R x

23,52000 =

Subtotal:

23,52000
23,52000

23,52000

Materials
B1ZC1300
Unitats

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors 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 amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

195,88600

214,15498

Rend.: 1,000

Preu

Parcial

m2

Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat
i salut

1,000

Import

1,000

x

51,82000 =

x

26,86000 =

Subtotal:

Materials
BQU1D150 mes

6,14700

202,03300
12,12198

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

6,14700

Subtotal:
45,42000 =

€

Maquinària

Maquinària
u

u

51,82000
3,10920

6,00 %

Unitats
Unitats

C1ZQB330

42

Ma d'obra

Ma d'obra
A0160000

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-84

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

51,82000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

26,86000
26,86000

50,38000
3,02280

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-88

Subtotal:

51,82000

51,82000

HQU22301

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1.8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

53,40280

Rend.: 1,000

Unitats

26,86000

62,61

Preu

Parcial

€

Import
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Pàg.:

43

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Ma d'obra
A0160000

h

Peó

0,250 /R x

20,49000 =

Subtotal:

5,12250

A0160000

5,12250

h

Peó

0,350 /R x

5,12250

Materials

20,49000 =

Subtotal:

7,17150
7,17150

u

Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000

x

53,94000 =

53,94000

BQU2AF02 u

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

53,94000

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

6,00 %

Peó

25,82

HQU2E001

Preu

Parcial

20,49000 =

3,07350

Subtotal:
u

Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut

u

€

0,250

x

Import

99,22150
5,95329
105,17479

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000

85,13000 =

A0160000

h

Peó

0,050 /R x

Preu

Parcial

20,49000 =

1,02450

3,07350

BQU2E002 u

Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000

x

71,29000 =

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HQU27502

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

21,28250

20,14

€

Preu

Parcial

Peó

0,350 /R x

u

20,49000 =

Subtotal:

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

71,29000

Unitats

76,65337
47,18
Preu

Parcial

20,49000 =

2,04900

h

Peó

0,100 /R x

Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos , per a seguretat i salut

0,250

x

7,17150

Subtotal:
BQU2GF00 u

7,17150
47,31000 =

Subtotal:

7,17150

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000

x

2,04900

11,82750

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,82750
18,99900
1,13994

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

20,13894

Rend.: 1,000
Unitats

105,17
Preu

2,04900

42,46000 =

42,46000
42,46000

42,46000

11,82750

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

Materials

Subtotal:
u

€

Ma d'obra

Materials
BQU27500

71,29000
72,31450
4,33887

6,00 %

Rend.: 1,000

Import

Ma d'obra
h

HQU2GF01

A0160000
Unitats

A0160000

P-93

25,81736

Rend.: 1,000

1,02450

71,29000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
6,00 %

Import

1,02450

Subtotal:

24,35600
1,46136

€

Materials

21,28250

21,28250

76,65

Subtotal:

3,07350

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

92,05000

Ma d'obra

Materials
BQU25700

92,05000

6,00 %

Unitats

0,150 /R x

92,05000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
h

92,05000 =

62,60625

Rend.: 1,000

Unitats
A0160000

x

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-92
u

1,000

53,94000
59,06250
3,54375

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HQU25701

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

Subtotal:
Subtotal:

P-91

7,17150

Materials
BQU22303

P-90

44

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

P-89

Pàg.:

Parcial

€
Import

P-94

HS01

m

Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de
doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de
color taronja, de 160 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la compressió
250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE
20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.
nCompletament col.locat

Rend.: 1,000

6,00 %

44,50900
2,67054
47,17954
8,05

€
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Pàg.:

45

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

Import

P-97

HS020701

ut

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,060 /R x

23,52000 =

1,41120

A0150000

h

Peó especialista

0,060 /R x

20,89000 =

1,25340

BS-002

ut

Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques.

0,100

x

1,50000 =

0,15000

BS-001

m

Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de
doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de
color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la compressió
250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE
20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

1,050

x

4,40000 =

4,62000

Connexió d'impulsió de fangs a la canonada existent
d'acer inoxidable, incloent-hi tall impulsió existent,
peça T DN 100, inox AISI 304 de derivació, acabada
en brida DN100 UNE EN 1092-1-01 PN 10/16

Rend.: 1,000

174,27

Unitats

4,77000

ut

A0150000

h

Peó especialista

1,000 /R x

A0127000

h

Oficial 1a col.locador

1,000 /R x

Connexió d'impulsió de fangs a la canonada existent
d'acer inoxidable, incloent-hi tall impulsió existent,
peça T DN 100, inox AISI 304 de derivació, acabada
en brida

1,000

4,77000
0,15988

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

7,59448
0,45567

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8,05014

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Xapa d'acer inox AISI 316, incloent-hi ancoratge al
formigo amb tonillería tipus A2

Rend.: 1,000
Unitats

120,33
Preu

Parcial

€

h

Oficial 1a

1,000 /R x

23,52000 =

Subtotal:

P-98

HSOC002

ut

Import

23,52000
23,52000

20,89000 =

Parcial

Import

Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó,
sense fons, registrable, de 60x60x80 cm de mesures
interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de
tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb
marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat
alleugerit, de 39,5x38,5 cm, per a pericó de connexió
elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN.

20,89000

23,52000 =

23,52000

120,00000 =

120,00000

Subtotal:

6,00 %

Ma d'obra
A0121000

x

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HS0301

Preu

€

Ma d'obra

GHS-M0205 ut

Subtotal:

P-95

46

120,00000

120,00000
164,41000
9,86460

6,00 %

174,27460

Rend.: 1,000

110,00

€

23,52000
_____________________________________________________________________________________________________________

Materials
BHS001

ut

Xapa d'acer inox AISI 316, incloent-hi ancoratge al
formigo amb tonillería tipus A2, dimensions s/ plànols.

1,000

x

90,00000 =

Subtotal:

P-99

90,00000
90,00000

I2R24200

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons R. D. 105/2008, amb
mitjans manuals

90,00000

Rend.: 1,000

Unitats

22,14

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

113,52000
6,81120

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-96

HS0302

ut

Barret coronació canonada de ventilació format per
reixeta tipus alta PVC per embornal autonetejant,
acoblat a la canonada vertical de ventilació,
completament col.locat i fixat.

13,86

Oficial 1a

0,250 /R x

BHS020

ut

Barret ventilació PVC

1,000

x

1,000 /R x

Preu

Parcial

23,52000 =

5,88000

7,20000 =

7,20000

Subtotal:

7,20000

20,89000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

20,89000
20,89000

I2R54267

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

22,14340

Rend.: 1,000

Unitats

7,20000

20,89000
20,89000
1,25340

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import
P-100

h

Manobre

€

Ma d'obra
A0121000

h

120,33120

Rend.: 1,000

Unitats

A0140000

5,37

Preu

Parcial

38,65000 =

5,06315

€

Import

Maquinària
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,00 %

13,08000
0,78480
13,86480

C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

0,131 /R x
Subtotal:

5,06315

5,06315
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

47

PARTIDES D'OBRA

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
I2RA61H0

Pàg.:

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge 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

Unitats

12,30

Preu

Parcial

5,06315
0,30379

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,36694

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-105

J060I020

u

Import

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinq provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3

t

Deposició controlada a centre de reciclatge 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)

1,450

x

8,00000 =

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,60000

11,60000

I2RA6580

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

6,00 %

11,60000

Rend.: 1,000

96,52

13,52

Parcial

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de quatre provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3

1,000

91,06000 =

x

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

J0B2I001

u

Import

Assaig complet d'una proveta d'acer en barra per a
armar formigons, determinant les característiques
geomètriques, doblegament-desdoblegament, límit
elàstic i resistencia a la traccio

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,170

x

75,00000 =

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,75000

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-103

J0HS01

u

P-104

J060120G

u

Rend.: 1,000

Medida de la consistencia, por el método de cono de
Abrams de una muestra de hormigón fresco, según la
norma UNE-EN 12350-2

91,06000
5,46360
96,52360
203,26

Preu

u

Assaig complet d'una proveta d'acer en barra per a
armar formigons, determinant les característiques
geomètriques, doblegament-desdoblegament, límit
elàstic i resistencia a la traccio

1,000

x

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

13,51500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,74

191,75000 =

Subtotal:

12,75000
0,76500

P-107

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, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15

€

Preu

Parcial

Import

Materials
u

91,06000

Parcial

€

Import

191,75000

191,75000

191,75000
11,50500

6,00 %

203,25500

Rend.: 1,000

Unitats

191,75000

14,47

Preu

Parcial

€

Import

Materials
Unitats

JV21120G

91,06000

Rend.: 1,000

12,75000

€
Determinació profunditat penetració aigua sota
Rend.: 1,000
365,70
pressió a un formigó endurit, UNE 12390-8
_____________________________________________________________________________________________________________
Mesura de la consistència, pel mètode de con
d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-2

Import

Materials

12,75000

BV25I001

Subtotal:

€

91,06000

6,00 %

Unitats

Materials
B2RA6580

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
P-106

Preu

Preu

Subtotal:

12,29600

Rend.: 1,000

Unitats

u

11,60000
0,69600

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-102

19,73720

Materials
BV21I010

Subtotal:

18,62000
1,11720

6,00 %

Unitats

Materials
B2RA61H0

48

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-101

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1,000

x

18,62000 =

18,62000

BVA2R10P u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la
norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15

1,000

x

Subtotal:
Subtotal:

18,62000

18,62000

13,65000 =

13,65000

13,65000

13,65000

119

AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

49

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Unitats
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

13,65000
0,81900

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-108

J9H11101

u

Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 121

14,46900

Rend.: 1,000

10,83

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Materials
BV2M1101

u

Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 121

1,000

10,22000 =

x
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

10,22000
10,22000

J9H1210F

u

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12.697-1

10,22000

10,83320

Rend.: 1,000

47,24

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BV2M210F

u

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12.697-1

1,000

44,57000 =

x

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

44,57000

44,57000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-110

J9H1410A

u

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques,
determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12.697-34,
UNE-EN 12.697-6

44,57000
44,57000
2,67420

6,00 %

47,24420

Rend.: 1,000

143,55

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BV2M410A u

Toma, confección de tres probetas cilíndricas,
determinación de la densidad, ruptura, estabilidad y
fluencia (ensayo Marshall) de una muestra de mezcla
bituminosa, según la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6

1,000

x

135,42000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-111

J9H1520K

u

Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat
d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma UNE-EN 12.697-6

Rend.: 1,000

135,42000

135,42000

6,00 %

Preu

135,42000
135,42000
8,12520
143,54520
76,60

€

Parcial

Import

Materials
BV2M520K u

Extracción, corte, determinación del espesor y de la
densidad de una probeta testigo de mezcla
bituminosa, según la norma UNE-EN 12697-6

1,000

x

72,26000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,22000
0,61320

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-109

50

72,26000

72,26000

6,00 %

72,26000
72,26000
4,33560
76,59560
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Pàg.:

51

PARTIDES ALÇADES

Pàg.:

52

ALTRES

€
Rend.: 1,000
10.000,00
Reposició escomesa elèctrica, s / condicions fixades
per companyia subministrament elèctric, inclòs pal
de formigó armat de 11 m d'alçada, de 10 kN d'esforç
en punta, per a 4 cables i muntat sobre dau de
formigó (exclòs), cablejat de connexió fins a punt de
connexió, connexió, fins i tot en tensió amb LABT
existent. Segons condicions fixades per la companyia
elèctrica.
_____________________________________________________________________________________________________________
GGF26J41

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PA

BHS011

ut

peces especials PEAD PE100-DN110, colçes, Ts, valones, etc.

25,00000

€

BHS012

m

perfil L 40 x 40 galvanitzat soportació, incoent-hi p.p. de anclatjes

4,60000

€

BHS013

ut

peçes especials (colçes, Ts, junta+brida+portabrides) DN110, electrosoldable

28,00000

€

BHS014

ut

peçes especials (colçes, Ts, junta+brida+portabrides) DN90, electrosoldable

21,00000

€

BHS015

ut

elements de sujeció i anclatge a mur formigó de PEAD

12,00000

€

BHS016

ut

Bomba submergible

765,00000

€

BHS017

ut

elements auxiliars bomba, conexió descarrega DN50-DN63, unió roscable 3 peçes DN63, cadena
inox sujeci, anclatge cadena

50,00000

€

BHS018

ut

elements de protecció eléctrica auxiliar en camp, caixes, tubs protectors, etc.

2,00000

€

BHS020

ut

Barret ventilació PVC

7,20000

€

BS-001

m

Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada),
de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la
compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat.
Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

4,40000

€

BS-002

ut

Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques.

1,50000

€

GHS-M0205

ut

Connexió d'impulsió de fangs a la canonada existent d'acer inoxidable, incloent-hi tall impulsió
existent, peça T DN 100, inox AISI 304 de derivació, acabada en brida

120,00000

€
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I.

II.

OBJECTE

El present annex pretén establir, a manera de proposta, el contingut a què ha de cenyir-se el Pla de
Control de Qualitat de l'obra projectada. Independentment d'això, serà potestatiu en tot moment per part
de la futura Direcció Facultativa de les obres, la modificació qualitativa i quantitativa d'aquesta relació
d'assajos, adaptant-los segons el seu criteri a les exigències de la situació.

RECEPCIÓ MATERIALS

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les
condicions de subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i
recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra. El control de recepció
abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi en la reglamentació vigent,
en el Plec del projecte o en el corresponent ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE
L'OBRA. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris d'acceptació i rebuig i

El present Pla de Control de Qualitat establirà els assaigs a realitzar a fi de garantir una

correcta

execució i acabament de les obres. Els assajos originaran emissió de les corresponents actes de
resultats per un laboratori autoritzat. Aquests resultats es remetran tant a l'empresa constructora com a la
Direcció Facultativa.

adoptant-se les decisions allà determinades. La D.F. cursarà instruccions al Constructor perquè aporti els
certificats de qualitat i el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra.
Els materials no inclosos en el Plec de Condicions Tècniques del Projecte hauran de ser de qualitat
adequada a l'ús a què es destinin. S'han de presentar en aquest cas les mostres, informes i certificats

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte. Simplement
és un document complementari, la missió del qual és servir d'ajuda a la Direcció Facultativa per redactar el

dels fabricants que es considerin necessaris. Si la informació i garanties oficials no es consideren
suficients, la Direcció d'Obra ordenarà la realització d'altres assajos, recorrent si cal a laboratoris
especialitzats.

corresponent ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, elaborat en funció
del Pla d'Obra del constructor; on es quantifica, mitjançant la integració dels requisits del Plec amb els
mesuraments del projecte, el nombre i tipus d'assaigs i proves a realitzar per part del laboratori acreditat,
permetent-li obtenir la seva valoració econòmica.
El control de qualitat de les obres inclou: El control de recepció en obra dels productes. El control d'execució de
l'obra. El control de l'obra acabada.

III. ASSAJOS I CONTROLS A REALITZAR
En cas que la Direcció Facultativa ho consideri necessari, es podran incloure dins del Control de Qualitat
nous assajos de control per a les unitats que s'incorporen.
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra, s'enumeren
les fases de l'execució de cada unitat d'obra. Les unitats d'obra són executades a partir de materials

Per a això: 1) La Direcció Facultativa

recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és

conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions. 2) El Constructor recaptarà
dels subministradors de productes i facilitarà a la D.F. la documentació dels productes anteriorment
assenyalada, així com les seves instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui.
3) La documentació de qualitat preparada pel Constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà servir, si
així ho autoritzés la D.F.

(productes) que han passat el seu control de qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat
d'obra queda acreditada pels documents que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la
qualitat del producte final (unitat d'obra). En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les
operacions de control mínimes a realitzar durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases
d'execució descrites en el Plec, així com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa
constructora o instal·ladora. Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa,
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la freqüència mínima de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la

CONTROL DE L'EXECUCIÓ

unitat d'obra, a verificar per part de la D.F. durant el procés d'execució.
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra, s'enumeren
La D.F. redactarà el corresponent ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA,

les fases de l'execució de cada unitat d'obra.

d'acord amb les especificacions del projecte i el descrit en el present Pla de control de qualitat. A continuació es
detallen els controls mínims a realitzar per la D.F. i les proves de servei a realitzar pel contractista, al seu

Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de qualitat,

càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra:

per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents que els
avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat d'obra).

CONTROL DE REPLANTEIG DE LES OBRES
En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar
El control de replanteig de les obres es realitzarà abans de la signatura de l'Acta de Replanteig. Durant

durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així com

aquest control s'han de comprovar com a mínim els següents punts de caràcter general:

les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora.

• Disponibilitat dels terrenys de la zona, prestant especial interès a límits i franges exteriors de terrenys

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima de

afectats.

control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a verificar
per part del Director d'Execució de l'Obra durant el procés d'execució.

• Comprovació de les connexions amb la vialitat existent (possibles canvis de rasant en la connexió).
El Director d'Execució de l'Obra redactarà el corresponent ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE
• Comprovació en planta de les dimensions.

QUALITAT DE L'OBRA, d'acord amb les especificacions del projecte i el descrit en el present Pla de control de
qualitat.

• Comprovació de les rasants.
A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel Director d'Execució de l'Obra, i les proves de servei
• Comprovació de la possible existència de serveis afectats que puguin comprometre l'execució de les

a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra:

obres i que no s'hagin tingut en compte en la realització del projecte.
• Comprovació dels punts de desguàs del sistema de drenatge.

CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA:

• Compatibilitat amb els sistemes generals.

PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. A l'apartat del Plec del projecte
corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'obra acabada s'estableixen les verificacions i proves de

• Senyalització d'elements existents a conservar.

servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per comprovar les prestacions finals de l'obra., sent
al seu càrrec el cost de les mateixes.

• Modificacions de criteri que puguin haver sorgit des de la redacció del projecte pel que fa a elements a
enderrocar, serveis a reposar, connexió a serveis, etc.
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Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el preceptiu
ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel Director d'Execució de
l'Obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués ordenar la
Direcció facultativa durant el transcurs de l'obra.
ASSAJOS IMPREVISTOS
Es preveu una partida per a la realització d'assajos imprevistos que puguin sorgir al llarg de les obres. Els
assajos a realitzar, així com el nombre dels mateixos, els aprovarà la Direcció Facultativa, remetent els
resultats de l'empresa qualificada tant a la Direcció d'Obra com a l'empresa Constructora.

IV PRESSUPOST

És obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a
les instruccions de la D.F. de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant
l'aportació de certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida.
El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de manera
diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució material del
projecte.
En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats per entitats o
laboratoris de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats, diferents i independents
dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de qualitat de l'obra, sense
perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA,
s'indica en el corresponent capítol separat del pressupost general.
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FITXES DE CONTROL DE QUALITAT
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Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del

Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

95% del PN
FASE 1

FASE 1

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.

Replanteig en el terreny.
Verificacions
Verificacions

Exactitud del replanteig. 1

Distàncies relatives a llindes de parcel·la, serveis, servituds, fonamentacions i edificacions pròximes.
Nº de controls
Nº de controls

cada 50 m de perímetre i no menys de 1 per terraplè

1 en general
Criteris de rebuig
Criteris de rebuig

Errors superiors al 2,5‰.

Diferències respecte a les especificacions de projecte.

Variacions superiors a ±100 mm.

FASE 2

FASE 2

Retirada i disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada.

Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la superfície de suport.
Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig

Verificacions
Verificacions
2.1 Profunditat

Base del terraplenat

Nº de controls
Nº de controls
1 cada 1000 m² i no menys de 1 per esplanada

1 cada 1000 m² i no menys de 3 per esplanada

Criteris de rebuig

Criteris de rebuig
Profunditat de l'excavació inferior a 15 cm.

Inferior a 25 cm.
FASE 3
Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme.
Verificacions
Gruix de les tongades.
Nº de controls
1 per tongada
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Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95 %
Criteris de rebuig

del PM. Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 20 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm,

Superior a 30 cm.

amb estesa i piconatge del material

FASE 4

FASE 1

Humectació o dessecació de cada tongada.

Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.

Verificacions

Verificacions

Contingut d'humitat

1 Gruix de les tongades
Nº de controls

Nº de controls

1 per tongada

1 per tongada

Criteris de rebuig
Superior a 30 cm.

Criteris de rebuig
Diferències respecte a les especificacions de projecte.

FASE 2
Humidificació o dessecació de cada tongada.

FASE 5
Compactació per tongades.

Verificacions
Contingut d'humitat.

Verificacions
Uniformitat de la superfície d'acabat.

Nº de controls
1 per tongada

Nº de controls
1 per tongada

Criteris de rebuig

Criteris de rebuig

Diferències respecte a les especificacions de projecte.

Existència d'assentaments
FASE 3
Compactació.
Verificacions
Uniformitat superfície d’acabat
Nº de controls
1 per tongada
Criteris de rebuig
Existència d'assentaments.
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Elements de formigó armat, murs, soleres, Sabata correguda, etc. de fonamentació, de formigó armat, realitzada

FASE 3

amb formigó s/ projecte fabricat en central, i abocada des de camió o altres, i acer UNE-EN 10080 B 500 S B 500

Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme.

SD, quantia s/ plànols.

Abocament i compactació del formigó.
Verificacions

FASE 1

Neteja de l'excavació abans de formigonar.

Replanteig i traçat dels murs o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes.

Cantells i dimensions dels elements

Dimensions en planta.

Condicions d'abocament del formigó.
Nº de controls

Verificacions

1 per era

Distàncies entre els eixos

Criteris de rebuig

1 per era

Existència de restes de brutícia.
Insuficient per a garantir la longitud d'ancoratge de les barres.

Nº de controls

Consistència de la pasterada en el moment de la descàrrega distinta de l'especificada en el projecte o que presenti

1 per eix

principi d'adormiment.

1 per era

Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una altra substància nociva no prevista en el projecte.

Criteris de rebuig

FASE 4

Fora de les toleràncies entre eixos reals i de replanteig.
Diferències respecte a les especificacions de projecte.

Geometria elements acabats
Verificacions
Rasant de la cara superior

FASE 2

Planitud.

Col·locació de separadors i fixació de les armadures.

Nº de controls
1 per era

Verificacions

Criteris de rebuig

2.1 Disposició de les armadures.

Variacions superiors a ±16 mm, amidades amb regla de 2 m.

2.2 Radi de doblat, disposició i longitud d'empalmaments i ancoratges.
2.3 Recobriments de les armadures.

FASE 5

2.4 Separació de l'armadura inferior del fons.

Curat del formigó.

2.5 Longitud d'ancoratge de les esperes.

Verificacions

1 per sabata Diferències respecte a les especificacions de

Mètode aplicat, temps de curat i protecció de superfícies.

projecte.

Nº de controls
1 cada 250 m² de superfície

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 per era

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

Criteris de rebuig
Diferències respecte a les especificacions de projecte.
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Tanca s/ projecte.
FASE 3
FASE 1

Abocat del formigó.

Replanteig

Verificacions

Verificacions

Condicions d'abocament del formigó.

Replanteig

Nº de controls

Nº de controls

1 en general

1 cada 20 m

Criteris de rebuig

Criteris de rebuig

Consistència de la pasterada en el moment de la descàrrega distinta de l'especificada en el projecte o que presenti

Variacions superiors a ±50 mm.

principi d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una altra substància nociva no prevista en el projecte.

FASE 2

FASE 4

Col·locació dels muntants.

Aplomat i alineació dels muntants.

Verificacions

Verificacions

Distància entre muntants

Aplomat

Nº de controls

Nº de controls

1 per muntant

1 cada 20 m

Criteris de rebuig

Criteris de rebuig

Variacions superiors a ±50 mm.

Variacions superiors a 1%
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Col·locació de separadors i fixació de les armadures.
Verificacions
Disposició de les armadures.
Radi de doblat, disposició i longitud d'empalmaments i ancoratges.
Recobriments de les armadures.
Separació de l'armadura inferior del fons.
Longitud d'ancoratge de les esperes.
1 per sabata Diferències respecte a les especificacions de
projecte.
Nº de controls
1 per era
Criteris de rebuig
Diferències respecte a les especificacions de projecte.
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Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.
Pels casos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de

FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL

penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08.

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:

IDENTIFICACIÓ

Segons projecte.

p.e. HA / 30-B / 20 /IV Qa ,

Material:

o es pot indicar Formigó HA amb característiques de resistència,
docilitat i durabilitat segons s’especifiquen en els Plànols, Plec de
Condicions, Amidaments i Memòria del projecte
p.e. fonaments o tota l’obra o segons plànols, etc.

Situació en projecte i obra:

CONTROL DE RECEPCIÓ
Tipus de Control: Estadístic
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08)
•

Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que

Distintius de Qualitat i avaluacions

constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment

d'idoneïtat tècnica voluntaris:

Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides

Marques

(inclòs

marcatge

CE),

certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat

reglamentàriament.
•

Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)

•

Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos)

•

Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb
qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos)

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural

Característiques resistents:
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i
assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30 o bé cúbiques de 15 cm si
s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08.

Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la mateixa
naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes instal·lacions i els mateixos
processos de fabricació, caldrà fer els assajos previs i característics especificats a la EHE-08 per poder garantir
les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons projecte i EHE-08. els criteris
d’acceptació o rebuig seran els establerts a l’art. 86.7.1 de l’EHE-08.
Control durant el subministrament:
•

de l’ EHE-08

Control mínim: 2 lots en solera + 2 lots en murs.
Control de 3 pastades (camions de formigó, normalment) en cada lot.

Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de l’annex 21

•

Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament

Control de 5 provetes en cada pastada.

aportats.
Característiques de docilitat:

•

Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control estadístic

Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.

de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, assajos i criteris

La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2

d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08

Característiques de durabilitat:

Control després del subministrament: Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08,
signat per persona física amb representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que
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s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons
amb ciment SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat
d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de subministrament.
Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó:

La Direcció Facultativa valorarà la

conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de qualitat, i preferiblement abans
de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de fabricació del formigó pel tal de
comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels materials per garantir la seva
conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08.
Presa de mostres: La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos
previs, la presa de mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent
element de transport i entre ¼ i ¾ de la descàrrega. L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat
redactarà una acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa
de mostres, que la subscriuran totes les parts presents

(1)

i se’n quedaran una còpia.
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ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S / B 500 SD

Situació persistent o transitòria

1.15

Situació accidental

1.00

CONTROL DE RECEPCIÓ

IDENTIFICACIÓ
Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08)

Material:

Control abans del subministrament:

Diàmetres nominals:

Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat)

•

Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)

Distintius de Qualitat i avaluacions

p.e. Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat

•

Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb

d'idoneïtat tècnica voluntaris:

Oficialment Reconegut (DOR)

(1)

antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat.

i si és així es podrà reduir el control
•

per assajos (segons art. 32 de l’EHE)

Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati que, a
data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si és el cas) o

Marques

(inclòs

marcatge

certificacions i altres distintius:

CE),

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que

els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.

s’indiquin al Programa de Control de Qualitat
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a
l’estructura

de

formigó,

cal

que

l’acer

disposi

d’un

distintiu

mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08)

Control durant el subministrament:
•

Comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08

•

Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de projecte
Control organolèptic i assajos:

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08.

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat; SE-2 Aptitud al servei)
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:

Característiques mecàniques:

•

Tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2)

•

Secció equivalent (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08)

•

Característiques geomètriques o alternativament índex de corrugat (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-08)

Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1

•

doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08)

•

Límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2)

Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE 36065

•

Allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2)

•

Allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2)

•

Fatiga (UNE-EN ISO 15630-1)

•

Deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08)

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-EN
ISO15630-1 amb els mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08

(2)

EX
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la UNE-EN
10080

(3)

Control desprès del subministrament:
•

Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08

Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:

Presa de mostres:
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions
destinades a l’obra i redactarà una acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a
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cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia.

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la Direcció Facultativa en
podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l’EHE-08
(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb els criteris específics establerts a l’article 32.2 de l’EHE-08
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EN ISO15630-1 amb els mandrils de l’EHE-08 (2)

ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S / 500 SD

Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la
UNE-EN 10080

IDENTIFICACIÓ

(3)

Característiques químiques:
Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S

Material:

L’acer destinat a l'elaboració de les armadures ha de ser conforme amb

Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:

l’EHE-08 i a la UNE EN 10080 (B 500 S, B 500 SD, ME 500 S, ME 500
SD)
p.e. Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la

Diàmetres nominals:

Situació persistent o transitòria

1.15

Situació accidental

1.00

geometria de les armadures elaborades i la ferralla s’especifiquen als

El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la ferralla, el Pla

Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.

d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En resposta, l’elaborador de

Excepte en les malles electrosoldades, no s’utilitzarà el diàmetre 6
mm si s’aplica qualsevol procés de soldadura en el muntatge de

l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu programa de fabricació per possibilitar la realització de presa de mostres i
activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla.

l’armadura.
Distintius de Qualitat i avaluacions

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat

d'idoneïtat tècnica voluntaris:

Oficialment Reconegut (DOR)

(1)

i si és així es podrà reduir el control

per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08).
Marques

(inclòs

marcatge

certificacions i altres distintius:

CE),

CONTROL DE RECEPCIÓ
Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que

corresponents a l’acer B 500 S.

s’indiquin al Programa de Control de Qualitat.

Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es corresponen amb les

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a

especificacions dels plànols d’armat del projecte.

l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08).

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat; SE-2 Aptitud al servei)

Es comprovarà que l’especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui especificat i, si no és així, es
comprovarà la seva correspondència amb les planelles prèviament aportades pel ferrallista i acceptades per la
Direcció Facultativa.
Control abans del subministrament:
•

suficient que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu
de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions

Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació industrial aliena a l’obra com si
s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra.

Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig UNE-

Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació

administratives exigides reglamentàriament.
•

Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)

•

Revisió de les planelles d’especejament elaborades específicament per a l’obra

•

Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que
realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment
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•

Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons

l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i muntatge i un espai per a les

UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1

armadures elaborades.

Control durant el subministrament:
•
•

La Direcció Facultativa podrà demanar de l’Elaborador de la ferralla o del Constructor, la informació del seu

Acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’

control de producció, conforme a l’apartat 69.2.4 de l’ EHE-08, amb el registre de les comprovacions i els

EHE-08

resultats dels assajos de l’autocontrol.

Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures
complirà amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra

Presa de mostres:

el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida

La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les previsions

d’elements fabricats, la mateixa informació que en els fulls de subministrament esmentats

destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia

Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les

instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals.

especificacions de projecte

L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà una acta (amb el contingut mínim que s’especifica a

Comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de

l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents (poden ser

l’acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura

presents la Direcció Facultativa, el Constructor, l’Elaborador de les armadures i el representant del Laboratori) i

•

Comprovació de les característiques mecàniques

se’n quedaran una còpia.

•

Comprovació de les característiques d’adherència

•

Comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les

•
•

toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la Direcció Facultativa en
podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als articles

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de l’EHE-08

88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb els criteris específics establerts a l’article 32.2 de l’EHE-08

Control desprès del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació
suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures
subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord
amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.
En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un certificat
equivalent a l’esmentat.

Comprovació de les instal·lacions de ferralla:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on
s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per fabricar les armadures que es requereixen a
l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE08.

En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a
mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai per als processos de ferralla amb un espai predeterminat per a
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ANNEX 10
PLA DE TREBALLS

AUTOR DEL PROJECTE

VIC. MARÇ 2019
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PLA DE TREBALLS

SETMANES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TREBALLS PREPARATORIS

01 00

01 00 01 01
ESBROSSAMENT.
ACCÉS VEÍ
SENYALITZACIÓ PROV. BV-4316
TANCA PROVISIONAL
NOVA ESCOMESA ELÈCTRICA
ENDERROC TANCA EXISTENT
02 00

MOVIMENT DE TERRES
EXCAVACIÓ TERRENY NATURAL
ACABAMENT FONS EXCAVACIÓ

03 00

ESTRUCTURES FORMIGÓ ARMAT
FORMIGÓ NETEJA
ENCOFRAT I FERRALLAT SOLERES
FORMIGONAT SOLERES
ENCOFRAT I FERRALLAT MURS
FORMIGONAT MURS

04 00

URBANITZACIÓ. RASES
RASES
REMBLAI TRASDOS ERES
ESTESA REMBLAI PARCEL.LA
ESTESA TOT-U VIALS
TANCA DEFINITIVA
MESCLA BITUMINOSA

05 00

INSTAL.LACIONS. PROCÉS ERES
CANONADES DRENATGE ERES
REMBLAI INTERIOR ERES
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
PLANTACIÓ RIZOMES
INSTAL.LACIÓ HIDRÀULICA

06 00

TREBALLS D'ACABAMENT
ALTRES PETITS TREBALLS

07 00

GENERAL
SEGURETAT I SALUT
CONTROL DE QUALITAT

NOTA: LA DURACIÓ PREVISTA DE LES OBRES ES INCREMENTARÀ EN 1 MES PER TINDRE EN COMPTE RETARDS CAUSATS PER MAL ORATGE I PERÍODES DE VACANCES

PLA TREBALL-SERP

1
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ANNEX 11
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS S/ R.D. 105/2008 I DECRET 89/2010

AUTOR DEL PROJECTE

VIC. MARÇ 2019
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I.



OBJECTE

D'acord amb el RD 105/2008 i Decret 89/2010, es redacta el present Estudi de Gestió de Residus de
Construcció i Demolició, d'acord amb el que disposa l'art. 4.1.a) amb el següent contingut:

II.

Materials reaprofitables: Tanca metàl.lica. Acer, etc. S'evacuaran com a material a reutilitzar.

IDENTIFICACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS A GENERAR
Classificació i descripció dels residus

3

1.1- Estimació de la quantitat que es generarà (en Tn i m ) i codificació s /2014/955/UE, MAM/ 304/2002

Còdi

Descripció

Procedència

17.01.07

Runes mixtes

Fonamentacions a enderrocar i murs de formigó

3r).

17.01.01

Formigó

Residus de la construcció de la nova obra

1.3- Mesures de segregació "in situ" (art. 4.1.a 4a).

17 04 05

Residus de ferro i acer

Tanques metàl·liques. Residus de la nova obra

17 05 04

Residus de l’excavació de terra

Residus no aprofitables de l'excavació de terres.

17 09 04

Residus mesclats

Residus mesclats

(art. 4.1.a, 1r) i Decret 152/2017.
1.2- Mesures de prevenció, així com operacions de reutilitació, valorització o eliminació (art. 4.1.a, 2n i

1.4- Plans de les instal·lacions previstes per a la gestió dels residus (art. 4.1.a 5a)
1.5- Plec de prescripcions tècniques particulars, en relació amb la gestió de residus dins de l'obra (art.
4.1.a 6a)
1.6- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del pressupost del
projecte (art. 4.1.a, 7a)

Estimació de la quantitat de residus
Quantitat

1.7. Inventari de residus perillosos (art. 4.1.b)
Codi

Descripció

Es preveuen les següents demolicions:
• Fonaments pals i tanca que es retiren.
• Tanca existent.
• Altres petites demolicions.
El tractament que es dóna a aquestes demolicions és el següent:
• Residus no inerts: es recolliran, i s'evacuaran com a residu, segons la normativa vigent.


Residus inerts: es recolliran, i s'evacuaran com a residu, segons la normativa vigent.

Tractament

Destinació proposta

[t]

Basat en dit estudi o modificant-lo segons consideri la Direcció Facultativa, el Contractista prepararà el
Pla de Gestió de Residus, que serà aprovat per la D.F. i acceptat por la Propietat.

estimada

17.01.07

Runes mixtes

5

R5 o D1

Gestor autoritzat

17.01.01

Formigó

20

R5 o D1

Gestor autoritzat

Residus de ferro i acer

1

R4 Reciclat

Gestor autoritzat

2000

R5 o D1

Gestor autoritzat

6

D1

Gestor autoritzat

17 04 05
(*)
17 05 04
17 09 04

Residus de l’excavació de
terra
Residus mesclats

(*) Aquests residus es reciclaran, superant el valor de reciclatge al cost de la manipulació,
de manera que no es comptabilitzen en el pressupost.
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No es consideraran inclosos en el còmput general els materials que no superin 1m³ d'aportació i no

Paper i cartó

0,5 T

siguin considerants perillosos i requereixin per tant, un tractament especial.

Es proposa com a destí dels RCDs qualsevol gestor autoritzat pels codis indicats, i que es poden
consultar a http://residus.gencat.cat/es/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/residus_industrials/gestors/:

La resta de residus seran transportats a les destinacions finals mitjançant camions basculants preparats
especialment per al transport de residus i en possessió de la corresponent acreditació com a transportistes de

La direcció facultativa verificarà que el gestor estigui autoritzat, al temps de l’excussió de les obres.

residus.
Les operacions a realitzar amb aquests residus es classifiquen segons els annexos II.A I II.B de la Decisió de la

1.2.- Mesures de prevenció, així com operacions de valorització o eliminació

Comissió (96/350 / CE) de 24 de maig de 1996, en els quals figuren:

previstes

Operacions de valorització:
• R 4 Reciclatge o recuperació de metalls o de compostos metàl·lics.

Les mesures de prevenció a adoptar són les següents:

• R 5 Reciclatge o recuperació d'altres matèries inorgàniques.

• Planificació de l'obra per a poder classificar la runa.

El procés de classificació i selecció dels residus es realitzarà conforme al projecte d'execució. Dins de l'ordre

• Evitar sempre en qualsevol cas la barreja de qualsevol eventual residu perillós amb altres tipus de residus.

dels treballs es determinarà la manipulació, envasat i retirada pels gestors de residus degudament autoritzats

• Triturar la runa i altres RCD per a la seva reutilització com a àrids en l'obra

per les administracions corresponents.

• Reutilitzar en la mesura del possible els elements metàl·lics que així ho permetin.

1.3.- Mesures de segregació "in situ"

En base a l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de construcció i demolició hauran ésser separats en

Per tant, se separen metalls.

fraccions, quan, de forma individualitzada per a cadascuna d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de
generació per al total de l'obra superi les següents quantitats:

Dins dels metalls, se separaran al seu torn els metalls barrejats, dels metalls que permetin una
reutilització més directa (ferro i acer).
L'emmagatzematge i gestió dels diferents residus és completament independent en funció de la seva

Formigó

80,00 T

naturalesa, d'acord amb el procediment total del desmuntatge.

Maons, teules, ceràmics

40,00 T

• Runes: amb aquests residus es treballarà sense apilar en obra més que durant el temps en què es

Metalls

2,00 T

Fusta

1,00 T

Vidre

1,00 T

Plàstics

0,5 T

generen que cauen directament a la cota de rasant. Posteriorment es reciclaran en obra.
• Residus urbans o residus barrejats: es disposarà de contenidors per a la recollida separativa dels
residus urbans que es generin en l'obra: plàstic, paper i vidre.
Per a la manipulació de cada un d'aquests elements, s'han de tenir en compte les seves propietats per
determinar el tipus de protecció a adoptar. Simultàniament a la realització dels treballs, el contractista es
farà càrrec d'anar separant els diferents residus i organitzar el posterior procés de càrrega i transport.
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Les zones d'emmagatzematge per als residus perillosos es trobaran en una zona de fàcil accés per als

Certificació dels mitjans emprats

vehicles autoritzats. No s'emmagatzemaran conjuntament residus perillosos amb altres productes.
És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i la Propietat dels certificats

1.4.- Plànols de les instal.lacions previstes
Els

plànols de

Projecte

(Plànol

número

9)

reflecteixen

dels contenidors emprats així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per entitats autoritzades
les instal·lacions previstes

per a

l'emmagatzematge, maneig dels residus de construcció i demolició en l'obra, plànols que posteriorment

per la Conselleria de Medi Ambient

o altres autoritats ambientals. Atenent als residus generats

s'estableixen les següents prescripcions:

podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,
sempre amb l'acord de la direcció facultativa de l'obra.
En els plànols s'especifica la situació de:
Baixants de runes

• Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com fitacions, apuntalaments,
estructures auxiliars per les parts o elements perillós, referits tant a la pròpia obra com als edificis
adjacents
• Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i / o perillosos tan
aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos (ceràmics, marbres ).

X
X
X
X

Apilaments i / o contenidors dels diferents RCDs (terres, petris, fustes, plàstics, metalls,

• Seguidament s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, fusteries i

vidres, cartrons ...

altres elements que ho permetin

Zones o contenidor per rentat de canaletes / cubetes de formigó
Emmagatzematge de residus i productes tòxics potencialment perillosos
Contenidors per a residus urbans o equivalents
Planta mòbil de reciclatge "in situ"
Ubicació dels aplecs provisionals de materials per reciclar com a àrids, vidres, fusta o
materials ceràmics.

• El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a un (1)
metre cúbic, contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i condicionat que estableixin les
ordenances municipals.
Aquest dipòsit en apilaments, també haurà d'estar en llocs degudament senyalitzats i segregats de
la resta de residus.
• El dipòsit temporal per RD valoritzables (fustes, plàstics, ferralla,.), que es realitzi en contenidors
o en aplecs, s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada.
• En els contenidors, sacs industrials o altres elements de contenció, haurà de figurar les dades
del titular del contenidor, a través d'adhesius, plaques, etc. .
Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment
durant la nit, i comptar amb una banda de material reflactant.

1.5.- Plec de prescripcions
En el plec de prescripcions tècniques del Projecte s'inclou un apartat en relació amb l'emmagatzematge,
maneig i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició en obra.
Gestió de residus de construcció i demolició
Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant la seva identificació d'acord amb la Llista europea de
residus publicada per Ordre MAM / 304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors.

• El responsable de l'obra a la qual presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries
per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts,
almenys, fora de l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens a les obres a la qual
presten servei.
En l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments per a la separació
de cada tipus de RCD.
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• S'hauran d'atendre els criteris municipals establerts (ordenances, condicionats de la llicència

• Les terres superficials que puguin tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació de sòls

d'obres), especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de

degradats, serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible, en cavallons d'alçada no

reciclatge o deposició.

superior a 2 metres.
• S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació, i la contaminació amb altres materials.



En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació econòmica de
les condicions en què és viable aquesta operació.



I també, considerar les possibilitats reals de dur-la a terme: que l'obra o construcció ho permeti i que es
disposi de plantes de reciclatge i gestors adequats.



La Direcció d'Obra serà la responsable última de la decisió a prendre i la seva justificació davant les
autoritats locals o autonòmiques pertinents.



• S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RD, que el destí final (Planta de Reciclatge,
Abocador, Cantera, Incinerador, Centre de Reciclatge de Plàstics / Fusta, ...) són centres amb
l'autorització autonòmica de la Conselleria de Medi Ambient.



•
1.6.- Valoració del cost previst de la gestió correcta dels residus de
construcció i demolició
En el pressupost del Projecte, s'indica en capítol separat, el cost de gestió dels residus. Els
residus de ferro i acer, codi 17 04 05, (ferralla) no s'han contemplat en el pressupost, ja que el
valor residual d'aquest material és major al cost de gestió (realment suposen més una matèria
primera que un residu).
1.7.- Inventari de residus perillosos

S'ha de contractar només transportistes o gestors autoritzats per aquesta Conselleria, i inscrits en els
registres corresponents. Es realitzarà un estricte control documental, de manera que els transportistes i

No s'han detectat residus perillosos.

gestors de la RD hauran d'aportar els vals de cada retirada i lliurament en destinació final.


Per a aquells RD (terres, petris, ..) que siguin reutilitzats en altres obres o projectes de restauració,

En el cas que durant els treballs es detectin residus perillosos, el Contractista ho comunicarà a la

s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.

Direcció Facultativa i a la Propietat, juntament amb una proposta per a la correcta gestió d'aquests

• La gestió (tant documental com operativa) dels residus perillosos que es trobin en una obra d'enderroc

residus.

es regirà d'acord amb la legislació vigent i els requisits de les ordenances locals. Així mateix els residus
de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjars, envasos, llots de fosses sèptiques), seran

La Direcció Facultativa haurà d'acceptar aquesta gestió proposta o proposarne d’un altra. Els

gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipals.

costos de gestió seran assumits per la Propietat.

• Per al cas dels residus amb amiant, s'han de seguir els passos marcats per l'Ordre MAM / 304/2002,
de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista

1.8.- Documentació acreditativa de la correcta gestió

europea de residus. Annex II. Llista de Residu, per considerar aquests residus com a perillosos o com
no perillosos. En qualsevol cas, sempre es compliran els preceptes dictats pel Reial Decret 108/1991,

El Contractista haurà de proporcionar a la Propietat i a la Direcció Facultativa la documentació

d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant.

acreditativa del lliurament dels residus a un gestor autoritzat.

Art. 7., així com la legislació laboral d'aplicació.
• Les restes de rentat de canaletes, bótes de formigó, seran tractats com a residus "enderroc".

Per dur a terme un adequat control de la gestió dels residus en obra, s'ha de portar un registre de

• S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de

seguiment, controlant la sortida de camions i la destinació de cada tipus de residu. Es conservaran

fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels apilaments o contenidors de

els albarans de pesatges dels residus que surtin de les instal·lacions de la planta a un gestor

runa amb components perillosos.

autoritzat per posar-los a disposició de la propietat.
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CONCLUSIÓ
Amb tot això, juntament amb els plànols que acompanyen la present memòria i el pressupost
reflectit, els tècnics que subscriuen entenen que queda suficientment desenvolupat el Pla de
Gestió de Residus per al projecte reflectit en la seva capçalera.
Vic. Març 2019
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ANNEX 12
ESTUDI (BÀSIC) DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE EXECUTIU D’ AMPLIACIÓ DE LES ERES DE RIZOCOMPOSTATGE
DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

AUTOR DEL PROJECTE

VIC. MARÇ 2019
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I.

OBJECTE

És objecte del present document és desenvolupar l'Estudi de Seguretat i Salut per al Projecte executiu d’
AMPLIACIÓ DE LES ERES DE RIZOCOMPOSTATGE DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE SANTA
EULÀLIA DE RIUPRIMER, d'acord amb el que estableix l'R.D. 1627/97 i en especial el que especifica els seus
articles 4, 6, 7, 8 i 17.
L'objectiu del present Estudi de Seguretat és la prevenció de tots els riscos que indubtablement es produeixen
en qualsevol procés laboral i està encaminat a protegir la integritat de les persones i els béns, indicant i
recomanant els mitjans i mètodes que hauran d'emprar, així com les seqüències dels processos laborals
adequats en cada treball específic, per tal que comptant amb la col·laboració de totes les persones que
intervenen en els treballs a aconseguir un RISC NUL durant el desenvolupament dels mateixos.
S'ha d'atendre especialment als treballs de major risc com són la circulació de maquinària pesada, treballs en

El present estudi complementa qualsevol possible pla de seguretat desenvolupat per les contractes i
subcontractes que desenvoluparan els treballs. Per tant, no pretén substituir als mateixos, sinó complementarlos per a les actuacions pròpies del present projecte.
Qualsevol discrepància existent entre aquest estudi i els plans de seguretat desenvolupats pels contractistes
responsables de l'execució de l'obra, s'ha de posar en coneixement del responsable o coordinador de seguretat
i salut durant l'execució.
En concret, en ser realitzada parcialment l'execució de l'obra per personal aliè a l'empresa contractista principal,
el pla de seguretat de l'empresa contractada per al desmuntatge de la planta de formigó ha de ser aprovat pel
coordinador de seguretat i salut designat per l'execució de l'obra.
1.1. RESPONSABILITATS

alçada i maneig de màquines eines, i es cuidaran les mesures per a les proteccions individuals i col·lectives,
senyalitzacions, instal·lacions provisionals d'obra i primers auxilis.
El present Estudi de Seguretat i Salut en el Treball intenta marcar una normativa d'equipament, funcionalitat i
maneig de maquinàries i eines, així com dels restants mitjans de seguretat i conducta del personal d'obra, a fi
de la prevenció d'accidents de treball i la realització d'aquest en les millors condicions possibles.

Per a l'assignació de responsabilitats derivades de l'aplicació del present estudi s'estarà en concordança amb
els documents referenciats en l'apartat anterior.
1.2. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

S'ha redactat de manera que en el seu contingut s'estudien els tipus de treball, els seus riscos i la forma de

S'estableixen com a documents de referència en la redacció, i aplicació del present estudi els següents

prevenir aquests, així com les restants circumstàncies de la funció laboral.

documents normatius:

Han estat estudiades separadament les característiques dels treballs i el maneig de la màquina i emprar, de tal
manera que mitjançant l'ús i consulta d'aquest document, en qualsevol moment durant la realització dels
treballs, o abans de l'inici dels mateixos, es puguin adoptar les mesures de prevenció que ens assegurin
l'eliminació dels riscos previsibles.

• LLEI 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
• R.D. 39/97, del 17 de Gener, pel qual és Aprova el Reglament dels serveis de prevenció en el sector
de les obres de construcció.
• Reial Decret 485/1997 de 14 d'abril, sobre Senyalització de seguretat en el treball
• Reial Decret 486/1997 de 14 d'abril, sobre Seguretat i Salut en els llocs de treball.

1.1. ABAST

• Reial Decret 487/1997 de 14 d'abril, sobre Manipulació de càrregues.
• Directiva 92/57 / CEE, de 24 de juny, per la qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i

Arriba el present estudi a la fase d'execució de l'obra referenciada en el present projecte.

salut que s'han d'aplicar en les obres de construcció temporals o mòbils.
• R.D. 1627-1697 de l'24 d'octubre, per la qual es transposa la Directiva 92/57 / CEE, i s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
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II.

12.195 . NIF: B97107379. Morella, 9. 46220 Picassent (Valencia).

CLASSIFICACIÓ DE L'ESTUDI

Per a la classificació del tipus d'estudi es parteix del que estableix l'art. 4 de l'R.D. 1.627 / 97, amb la
següent estimació:

El projecte general de l'obra es subdivideix en els següents capítols:


Petites demolicions i esbrossament



Nova escomesa elèctrica aèria i subterrània en BT



Excavacions i moviment de terres



Eres de rizocompostatge, de formigó armat.

• Nº de jornades totals del conjunt dels treballadors: 400 que és INFERIOR a 500



Equipament de les eres

• Tipus d'obra no correspon amb túnels, galeries, conduccions subterrànies, i preses.



Plantació de rizomes

En funció de l'anterior, l'estudi de seguretat i salut és del tipus BÀSIC.



Seguretat i Salut

• Pressupost de l'obra és INFERIOR a 450.000 €
• Nº de treballadors simultanis màxims per a execució de la instal·lació: 8 treballadors, (< 20).
• Dies de treball: 80 dies laborables

LoL Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació
III.

CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES

L’obra consisteix en l’AMPLIACIÓ DE LES ERES DE RIZOCOMPOSTATGE DEL SISTEMA DE L' EDAR DE

Bombers de la Generalitat 085

SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER a Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona).

Bombers Vic

PROMOTOR

Emergències Generals 112

Consell Comarcal d’Osona. NIF : P-5800015-I. Adreça : C/ Raimón D’Abadal. Edifici El Sucre. Població:

Hospital de Vic: 938 89 11 11

08500 VIC. E–mail : arosellol@cco.cat

AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Redactor E.S.S.: HIDROSTEAM S.L. . Fernando Felipe Cordellat González. Titulació/ns : Enginyer
Camins, C. I P. Col. nº 12.195 . NIF: B97107379. Morella, 9. 46220 Picassent (Valencia).

93 886 25 25.

Mossos d'Esquadra 088
Urgències Sanitàries 061
El termini d'execució previst és de quatre (4) mesos.
Personal Previst

AUTOR DEL PROJECTE
Donades les característiques de l'obra i seguint amb els estudis de plantejament de l'execució de la mateixa, es
HIDROSTEAM S.L. Fernando Felipe Cordellat González. Titulació/ns : Enginyer Camins, C. I P. Col. nº
12.195 . NIF: B97107379. Morella, 9. 46220 Picassent (Valencia).

COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L'ELABORACIÓ DEL PROJECTE
HIDROSTEAM S.L. Fernando Felipe Cordellat González. Titulació/ns : Enginyer Camins, C. I P. Col. nº

preveu el següent nombre de persones.
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Ajudant encofrador
Ajudant ferrallista

NECESSITATS DE PERSONAL

Ajudant soldador
TOTAL

MITJANA

MÀXIM SIMULTANI

Ajudant electricista
Ajudant lampista

TOTAL

12

5

8

Ajudant muntador
Ajudant jardiner

Interferències

Manobre
Manobre especialista

Línia ABT que arriba a la EDAR i que cal modificar a l'inici de les obres.
3.2
Línia subterrània elèctrica de BT, que discorre per la zona d’obres.
Igualment, són possibles interferències amb línies de serveis no detectades, pel que haurà d'extremar la
precaució.
Interferències amb la BV-4316
El transit de l’obra deurà entrar i sortir des de / cap a Santa Eulàlia de Riuprimer i camviar de sentit a la rotonda
a l’entrada del municipi, evitant el gir directe cap a / des de Vic.
• Senyalització gir a la BV-4316.

- -Retroexcavadora -Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h -Equip de màquina de serra de disc de
diamant per a tallar -Fresadora de paviment -Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW -Retroexcavadora petita -Retroexcavadora
mitjana --Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t -Picó vibrant dúplex de 1300 kg -Picó vibrant amb
placa de 60 cm -Camió per a transport de 7 t -Camió per a transport de 12 t -Camió cisterna de 8 m3 Camió grua -Camió grua de 3 t -Camió grua de 5 t -Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim Camió cisterna per a reg asfàltic -Formigonera de 165 l -Estenedora per a paviments de mescla
bituminosa -Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic -Escombradora
autopropulsada -Màquina tallajunts -Remolinador mecànic -Regle vibratori -Equip i elements auxiliars
per a tall oxiacetilènic

3.3 UNITATS CONSTRUCTIVES DE LES OBRES

3.1 OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA
Oficial 1a paleta

MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA

1) Demolicions i treballs previs


Senyalització BV-4316



Reposició LABT

Oficial 1a soldador



Reposició línia soterrada BT

Oficial 1a electricista



Petites demolicions

Oficial 1a lampista



Barrat obra

Oficial 1a encofrador
Oficial 1a ferrallista

Oficial 1a muntador
Oficial 1a d'obra pública
Oficial 1a jardiner

2) Eres de formigó armat
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* Desbrossament i moviment de terres.

elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió,

* Excavació

segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.

* Encofrat, ferrallat I formigonat tancs eres
3) Conduccions hidràuliques
* Rases
* Conduccions.
* Pous de registre i/o bombament

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
•

Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.

•

La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.

* Rases.

•

Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).

* Estesa de cables.

•

Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de

4) Energia Elèctrica i enllumenat

vehicles.
5) Equipament de procés eres
* Remblai eres

Quadre General

* Plantació rizomes
•
6) Acabament
* Estesa terra vegetal

Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima

de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de
30 mA.
•

Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al

Abans del començament de les obres, serà preceptiu conèixer tots els serveis afectats (aigua, gas,

descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).

energia elèctrica, telèfon, clavegueram) per estar previnguts davant de qualsevol eventualitat.

•

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).
3.4 PREVISIÓ DE RISCOS I MESURES PREVENTIVES PROPOSTES

•

Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al

terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els
S’acompanyen en format de fitxes.

IV.

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

4.1.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA

fonaments.
•

Estarà protegida de la intempèrie.

•

És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.

•

Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

Conductors

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci
la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de

•

Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva

protecció i el comptador, des del qual els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació

impressió sobre el mateix aïllament.
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•

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones

•

El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

de pas de vehicles i / o persones.

•

Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.

•

•

Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de

connexió, retorciments i envetats.

virolla.
•

Quadres secundaris
•

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble

Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la

inaccessibilitat a les persones.
Enllumenat portàtil

aïllament.
•

Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.

•

La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble

Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.

equips secundaris per planta és el següent: · 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A. · 1 Diferencial de 30

•

A : 30 mA. · 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA. · 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A. · 1 Connexió de corrent 3P + T :

de sustentació.

Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport

25 A. · 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. · 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. · 1 Transformador de
seguretat : (220 v./ 24 v.). · 1 Connexió de corrent 2P : 16 A.

4.2 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA PROVISIONAL D’OBRA

Connexions de corrent
•

Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de

Es subministrarà des de la pròpia xarxa de l’EDAR.

doble aïllament.
•

S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de

•

Es faran servir els següents colors: · Connexió de 24 v : Violeta. · Connexió de 220 v : Blau. ·

distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació

Connexió de 380 v : Vermell

relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric

•

en les zones necessàries.

No s’empraran connexions tipus “lladre“.

Maquinària elèctrica
4.3.- INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
•

Disposarà de connexió a terra.

•

Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.

•

Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram de la pròpia EDAR les
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.

fixos.
•

L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.

4.4.- ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc

Enllumenat provisional

d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, al
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costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les

accionats amb el combustible que s’està transvasant.

precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja

•

prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.

per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents:
•

La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del

vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions.
•

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 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 Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento
de líquidos inflamables y combustibles” del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.
•

Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura

oxiacetilènica.
•

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.
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 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 estigui en consonància amb la naturalesa
del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables,
amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzemament o
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de
rec que proporcionin aigua abundant.

S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els

residus inflamables, retalls, etc.
•

Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:

L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIEAP7

del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a

Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de

l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.

forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.

•

•

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.
•

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.
•

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

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 excedirà de 25 m.
•

En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.
Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major

•

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil

devessalls, en segellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat,

visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització,

deixant nets diàriament els voltants de les màquines.

s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

•

Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de

la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles
vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.
•

La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a

seguir en aquests treballs.
•

Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors

V.

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.
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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.

5.1.- SERVEIS HIGIÈNICS
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.
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen
tot seguit: i/o s’utilitzaran les pròpies de l’EDAR.
Lavabos
Com a mínim un per a cada 10 persones.

comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.
5.4 .- LOCAL DE DESCANS
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més
pròxim possible al menjador i serveis.
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m² per usuari habitual.
5.5 .- LOCAL D’ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes,
s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis
disposaran, com a mínim, de:
•

una farmaciola,

•

una llitera,

•

una font d’aigua potable.

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.
Local de dutxes Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions
mínimes d’1,5 m² x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

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 forçada en cas de
dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres

5.2.- VESTUARIS

assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.

Superfície aconsellable 2 m² per treballador contractat.

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local

5.3.- MENJADOR

d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra.
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m² per treballador

oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques

que mengi a l’obra.

compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics,

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10

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.
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Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil,

des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin

custodiada per l’encarregat.

calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans
portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per

canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:
•

desinfectants i antisèptics autoritzats,

•

gases estèrils,

•

cotó hidròfil,

•

benes,

•

esparadrap,

•

apòsits adhesius,

•

estisores,

•

pinces,

•

guants d’un sol ús.

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La
il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la
seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació.
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 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 màquines i/o
equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2,00 m sobre el sòl o plataforma
de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1,00 m d’altura.
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 horitzontals

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material
utilitzat o caducat.
VI.

ÀREES AUXILIARS

seran condemnats.
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les
instruccions del fabricant o importador.

6.1.- TALLERS
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.

mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament
3

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): 3,00 m d’altura de pis a sostre, 2,00

d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m , llevat que s’efectuï una renovació total
d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

m² de superfície i 10,00 m³ de volum per treballador.

6.2 .- ZONES D’APILAMENT. MAGATZEMS

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims màxims”,

una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m² per a passadissos

segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que

principals (1,00 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de

puguin ésser causa d’accident. Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar

materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat

la manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels
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treballs.

exposats al seu contacte i/o manipulació.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada
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.

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 treballadors i/o
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 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 el temps, per a 8 h/dia i 40

VII.

TRACTAMENT DE RESIDUS

h/setmana.

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D.
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de

8.1.- MANIPULACIÓ

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 en la d’execució material de l’obra i/o

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a

l’enderroc o desconstrucció.

l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el
personal exposat, de forma singular a:

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus

•

Amiant.

de construcció.

•

Plom. Crom, Mercuri, Níquel.

•

Sílice.

•

Vinil.

•

Urea formol.

•

Ciment.

•

Soroll.

•

Radiacions.

•

Productes tixotròpics (bentonita)

•

Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

•

Gasos liquats del petroli.

•

Baixos nivells d’oxigen respirable.

•

Animals.

•

Entorn de drogodependència habitual.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament,
que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran
els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a
un gestor autoritzat.

VIII.

TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista és 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 emprats a
l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers

8.2.- DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT
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Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.

amb el text en idioma espanyol.
Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció
L’etiqueta ha de contenir:
•

Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura

de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
•

Nom comú, si és el cas.

•

Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les

substàncies presents.
•

Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.

•

Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.

•

Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.

•

Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.

•

El número CEE, si en té.

•

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en
previsió de contactes amb la pell.

Corrosius, Irritants, sensibilitzant
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.

IX.

CONDICIONS DE L’ENTORN

del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes,

perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les

bastides, contenidors, casetes, etc.

següents premisses:
Explosius

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que
pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves
diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes
legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació

fumar.

de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables
Situació de casetes i contenidors
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la
prohibició de fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.
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Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de

“Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables

l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant

durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas generales de

tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees

seguridad para máquinas” (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), normativa construcció i/o

previstes per aquest fi.

edificació, etc.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons
s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

SERVEIS AFECTATS

XI.

MEDI AMBIENT LABORAL

11.1 IL·LUMINACIÓ

Tots els serveis dels carrers es veuran afectats per la realització de les obres. Els serveis d’abastiment

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se

d’aigua i sanejament es faran de nou, adequant-los a la normativa vigent i en general, millorant-los.

presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació

També es crearà una nova xarxa de recollida d’aigües pluvials, inexistent fins aleshores.

artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Pel que fa a la Xarxa de Baixa tensió, aquesta s’anirà retirant a mida que les obres prenguin lloc, i es

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i

tornaran a deixar aèries un cop acabades les feines. No obstant, es deixarà una previsió per al futur

enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.

soterrament de les línies.
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 seva pròpia

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.

investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció,

descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les

seran els següents:

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.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 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

X.

SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de
protecció individual, formatives i informatives.

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte

11.2.- SOROLL

del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un
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quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps
Compressor .................... 82-94 dB Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB Formigonera

d’exposició.

petita < 500 lts. .................... 72 dB Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB Martell pneumàtic (en recinte
angost) .................... 103 dB Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB Esmeriladora de peu ....................

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el

60-75 dB Camions i dúmpers .................... 80 dB Excavadora .................... 95 dB Grua autoportant .................... 90

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència

dB Martell perforador .................... 110 dB Mototrailla .................... 105 dB Tractor d’orugues .................... 100 dB
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB Pistoles
fixaclaus d’impacte .................... 150 dB Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB Tronçadora de taula per a
fusta .................... 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:

massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 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:

1er.-Supressió del risc en origen. 2on.- Aïllament de la part sonora. 3er.-Equip de Protecció

10

Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

C = --------------------------

3

mg / m

% Si O2 + 2

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,

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció

correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives

retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els
pulmons.

11.3.- POLS

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

•

Escombrat i neteja de locals

•

Manutenció de runes

•

Demolicions

•

Rinitis

•

Asma bronquial

•

Bronquitis destructiva

•

Treballs de perforació

•

Bronquitis crònica

•

Manipulació de ciment

•

Efisemes pulmonars

•

Raig de sorra

•

Neumoconiosis

•

Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica

•

Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)

•

Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta

•

Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)

•

•

Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

Esmerilat de materials

•

Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
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11è.-Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els

•

Plantes de matxuqueix i classificació

•

Moviments de terres

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és

•

Circulació de vehicles

relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.

•

Polit de paraments

•

Plantes asfàltiques

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.

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé
adoptar les següents mesures preventives:

11.5.- RADIACIONS NO IONITZANTS
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 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.
11.4.- ORDRE I NETEJA
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques

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,
ultrasònica i de freqüència de ràdio.
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons
emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no
ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:
1er.-Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.-Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
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.
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.
7è.-Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de
suport provisionals.
8è.-Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.-Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.-Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment
els de soldadura elèctrica.
Radiacions infraroges
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot
produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers,
bufadors de vidre i operaris de forns.
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
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són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar

personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc,

l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.

d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar

en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la

el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació

pigmentació que pot ser persistent.

UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de
disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre
llum, generen aquest tipus de radiació.
Radiacions visibles
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans
oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.

l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir
en compte.
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant
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 reflectida, emprant pintures de color negre mate. En el cas 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 reflectit.

Radiacions ultraviolades

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

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda

protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament,

inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i

hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció

hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

facial.

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i

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 una cremada
solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats
imprevisibles.

representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa
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 longitud

fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc

d’ona, sent màxim entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una

elèctric i làsers.

emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la
radiació. L'exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en
l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a

amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en

terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció

compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant
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emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament
radiació IR (700 nm – 1 m).

Làser
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com
cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:

visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular,

•

Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig.

els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el

•

Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte

polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona

de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós.

continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 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.

directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós.

Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació

D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR
de grans potències, poden ocasionar cremades.
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes
següents:
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 i 700 nml; es

preveuen els riscos per desviament de la radiació reflectida incloent la resposta de centelles.
b) Grup B: tots els làsers presents o d'ona continua amb potencia major d’1 mW, com 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.
•

Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no

respecte a la reflexió difusa.
•

Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar

foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn 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 d'emissió, etc.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats
d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de
pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les
condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un
examen mèdic d’inspecció de danys a la pell.
•

Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats

estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos
potencials associats amb la radiació i equip que la genera.
•

Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i

comunicada al departament mèdic.
•

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:
•

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.
•

Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se

les superfícies reflectint i polides.
•

A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui
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generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.

•

•

protector al llarg de tota la trajectòria.

S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en

S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut
Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació

els que els làsers funcionin. Quant el senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix.

•

L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial.

del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-

•

se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar

Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de

control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no

la protecció ocular.

inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha
d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 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

-Equip:
•

Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada.

•

Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de

reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de
protecció individual, formatives i informatives.

làser que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell.

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells

•

topogràfics.

Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control

d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable
autoritzada pel treball amb làser en el laboratori.
•

Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se

d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa pel làser en ús.
•

Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la

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.
11.6.- RADIACIONS IONITZANTS

reflexió especular.
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de
- Operació:

riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són:

•

Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de

•

Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.

control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents

•

Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.

durant l’operació.

•

Control d’irregularitats en el nivell d’omplert de recipients o grans dipòsits.

•

Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser.

•

Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de

•

L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es

granels, etcètera.

deixarà en funcionament sense estar vigilat.
•

Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de

dany ocular.
•

L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de

l’operador.

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.
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en
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proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:
•

Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de

cartes bomba.
•

Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants.

•

Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb

certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests
nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de
central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any
ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors
Geiger.

un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
•

Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la

segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".

font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada

•

Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la

•

Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.

distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són

•

Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts

el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit,

radioactius o equips emissors de raig X.
•

Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

•

Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips

generadors de radiacions ionitzants.
•

Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el

nivell d’omplert de recipients o grans dipòsits.
•

Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó40 o el

fòsfor-32.
•

Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material.
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una
pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari,
el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no
col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics).
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

XII.

Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològic propi

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a

del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte.

evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits

MANIPULACIÓ DE MATERIALS

que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

irradiats.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

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 de radiografiat de

accessible.

soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.

•

Lliurar el material, no tirar-lo.

•

Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables,

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una

Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més

lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
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•

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 pot mantenir 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.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:
•

Utilització d’ajudes mecàniques.

•

Reducció o redisseny de la càrrega.

•

Actuació sobre l‘organització del treball.

•

Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

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. 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. 7è.- Mantenir esclarits,
senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 2on.- Assentar els peus fermament. 3er.- Ajupir-se
doblegant els genolls. 4art.- Mantenir l’esquena dreta. 5è.- Subjectar l’objecte fermament. 6è.- L’esforç
d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 7è.-Durant el transport, la càrrega haurà de
romandre el més a prop possible del cos. 8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona
s’actuarà segons els següents criteris preventius:
•

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.

•

Ús correcte de les ajudes mecàniques.

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 10è.-

•

Ús correcte dels equips de protecció individual.

Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se

•

Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.

puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic

•

Informació sobre el pes i centre de gravetat.

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
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uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui
conegut o convingut per l’equip.

,etàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d’amplària 1,1 m, amb paviment d’entramat de platines metàl·liques
i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries.

XIII.

fleixat normalitzat.

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 Sistema
de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de
forma solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat

manual per al subministrament de material a nivell de bastida amb cavallets.

de l’energia fora de control, i 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

s.

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 obligat a la seva adequada

polipropilè amb tapa de descàrrega inferior.

elecció, seguiment i control d’ús.
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació:

Plataforma motoritzada sobre pal amb sistema de seguretat integrat

poliamida d’alta tenacitat i accionament
hidràulic des de l’exterior de la rasa.

Escala modular d’estructura

porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m,
amb sistema de seguretat integrat
requisits reglamentaris
mateix nivell

Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els

Barana definitiva, prevista en projecte, per a la protecció de caigudes al

Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-

ampolles, vàlvules reductores de pressió i antiretrocès, amnòmetre, mànigues, broques i brides

Sitja-barrejadora per a la confecció de morter.

normalitzades.
tor de

Connexionat i cablejat provisional elèctric de l’obra amb sistema de protecció integrat.

disc interior fixe, superior abatible, aturada d’emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia
lumínic mínim de 250 lux.

longitudinal i transversal.
Eina elèctrica amb

metàl·liques, quadres elèctrics i conductors de protecció.

sistema de doble aïllament integrat.

tat nominal.
balaustre de seguretat de
reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1
m.
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gó.

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats,

gúspira amb mànec

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 SCP més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex

utenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 kg.
de gruix

Equip comprovador portàtil complert d’instal·lacions de baixa tensió

amb el desmuntatge inclòs
portàtil

Anemòmetre fix

Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba

Termòmetre / baròmetre

Luxímetre

Porta de planxa nervada d’amplària 1 m i 2 m d’alçada per a

tanca de planxa metàl·lica,
muntatge i desmuntatge inclòs

Porta de planxa nervada d’amplària 5 m i 2 m d’alçada per a tanca

de planxa metàl·lica, muntatge i desmuntatge inclòs.
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el

d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

XV.

CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 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.

desmuntatge inclòs.
Banqueta aïllant de
potes fixes per a treball en tensió

Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 mm 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.

XIV.

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

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE.
Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
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.

laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que

pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat

pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva

garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a

carència.

assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de
Protecció Individual (EPI).

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.
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Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte, són els indicats en l’annex

8

Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES.

9

Treballs que impliquin l’ús d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
XVI.

RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i
salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:

construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:
fonaments superficials, rigoles, voreres, etc...

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o

ció de rases.

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

úblic.

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb
riscos especials.
c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat

XVII.

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

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

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de
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 pel Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització
i l'abalisament de tràfic venen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General
de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de

seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.

treball.

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva

2

Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o

observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és

pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza

3

l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana.

Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la

delimitació de zones controlades o vigilades.

La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís

4

Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.

de qualsevol tipus de senyal.

5

Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.

6

Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre

7

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.

que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives

167

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.

XVIII.

CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

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

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.

a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les
fases.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en

provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui.

matèria de seguretat i salut en el treball.
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:
•

Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97,

tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència

•

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-se en els llocs adequats i

tenir la resistència suficient.
•

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

suficient.
•

„SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-

El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals

protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats.

o panells de senyalització.
•

Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.

18.1 NORMES DE POLICIA

•

Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular

Control d’accessos

sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.

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.
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Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el

aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants.

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

Situació de casetes i contenidors.

presentar riscos

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

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,
magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular.
18.2 ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

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:
•

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.
•

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.
•

Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant

Ocupació del tancament de l’obra

no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes,

vorera.

bastides, contenidors, casetes, etc.

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. L’àmbit o els àmbits
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.
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.

•

Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

Situació de grues-torre i muntacàrregues
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.
Canvis de la Zona Ocupada
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del
PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D.
1627/97.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni
més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.

18.3 OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta

Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques
amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida,
avisant els vianants a fi d’evitar accidents.

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

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària de

vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas

l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona

per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En

d’aparcament a la calçada.
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Apilament 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

Camions Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per espera acollir els camions

sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra.

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la

carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata.

programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior
de l’obra.

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

Càrrega i descàrrega

un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no

com a mínim.

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

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

mesures:
•

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor.

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

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb

amb la Guàrdia Urbana.
•

una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho

Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels

serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels

dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
•

contenidors.

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 de Seguretat de l’obra.
•

Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es

netejarà el paviment.
•

18.4 NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC
Neteja

Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada.

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.

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).
Descàrrega 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

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels
camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de

rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones

formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran

o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport

per reg amb mànega cada parella de rodes.

de material es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra.

170

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

Sorolls. Horari de treball

•

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

l’amplada de la vorera existent.

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de

•
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

L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres

(1,40 m).

autoritzades per l’Ajuntament.
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

Elements de protecció
Pas vianants

s’executin en dies no feiners o en un horari específic.
Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb tanques o
Pols

baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m).
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les

18.5 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

separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).
Forats i rases 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.

que es puguin generar a l’obra.
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col·locaran a
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant

º

45 en el sentit de la marxa.

que ho comprenen i ho compleixen.
Enllumenat i abalisament lluminós
18.6 - CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC
Senyalització i protecció
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació,

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat
públic. S’utilitzarà pintura i material reflectint o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.

s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat
mínima 20 lux).
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements
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reflectint a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.
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.
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 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 per a establir

una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

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 és

de terres tindrà una compactació del 90% PM (Próctor Modificat).
•

Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim

del 12%.
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un
senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.
Manteniment
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en

i dificulti la seva subtracció.

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 de

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,

protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells,

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència,

etc..,).

evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

Paviments provisionals

Retirada de senyalització i abalisament

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

terres, tindrà una compactació del 90% PM (Próctor 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.

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra
o la part d’obra que exigís la seva implantació.
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XIX.

RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

XX.

PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:
19.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS

•

Incendi, explosió i/o deflagració.

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes

•

Inundació.

annexos que en depenguin són els següents:

•

Col·lapse estructural per maniobres fallides.

•

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

•

Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació.

•

Caiguda al mateix nivell.

•

Atropellaments.

•

Col·lisions amb obstacles a la vorera.

•

Caiguda d'objectes.

19.2.- MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

Per a cobrir les 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.

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.

voltants de l'obra:

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.- Punts de trobada.

•

Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el

6.- Assistència Primers Auxilis.

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, per a

XXI.

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

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.

La mà d'obra té una incidència alta en aquest tipus de treballs i s'estima en un nombre aproximat als 12

•

operaris entre personal tècnic, laboral directe i laboral subcontractat.

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

Les farmacioles portàtils disposaran segons la reglamentació del següent material sanitari:

de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació

• Aigua oxigenada, alcohol de 96 graus, tintura de iode, mercromines, amoníac, gasa estèril, cotó

d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació

hidròfil, benes, esparadrap, antiespasmòdics, analgèsics i tònics cardíacs d'urgència, torniquet, bosses

de perill.

de goma per a aigua o gels, guants esterilitzats, xeringues, bullidor, agulles per a injectables i

•

termòmetre clínic.

En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de

contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial,
expressament per a aquesta funció.

Assistència a accidentats:
• S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis Propis, Mútues
Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.), on traslladar als accidentats per al seu més ràpid i
efectiu tractament.
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• Es disposarà a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons, adreces dels centres assignats

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra haurà de desenvolupar les següents

per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als

funcions:

Centres d'Assistència.
a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat:
Reconeixement mèdic:
• Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al

1r. En prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases

treball, i que serà repetit en el període d'un any.

de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o successivament.
2n. En estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases de treball.

XXII.

COORDINADOR SEGURETAT I SALUT

Designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut
1. En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, quan en l'elaboració
del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de
seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra.
2. Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o
diversos treballadors autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es constati aquesta
circumstància, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
3. La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i
durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.
4. La designació dels coordinadors no eximirà al promotor de les seves responsabilitats.
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra
Segons l'article 2 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'Octubre, es defineix el coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra com el tècnic competent integrat en la direcció facultativa, designat
pel promotor per portar les tasques que s'esmenten a l'article 9 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'Octubre.
Obligacions del coordinador en matèria de seguretat i salut en l'execució de l’obra

b) Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes i els
treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que es
recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra i, en particular, en
les tasques o activitats a què es refereix l'article 10 d'aquest Reial decret.
c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions introduïdes en el
mateix. D'acord amb el que disposa l'últim paràgraf de l'apartat 2 de l'article 7, la direcció facultativa assumirà
aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.
d) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals.
e) Coordinar les accions i funcions de control d'aplicació correcta dels mètodes de treball.
f) Adaptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La
direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.
Comitè de Seguretat i Salut
Article 38 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995 de 8 de Novembre)
El Comitè de Seguretat i Salut és l'òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i
periòdica de les actuacions de l'empresa en matèria de prevenció de riscos.
1. Es constituirà un Comitè de Seguretat i Salut en totes les empreses o centres de treball que comptin amb 50

o més treballadors. El Comitè estarà format pels delegats de prevenció, d'una banda, i per l'empresari i / o els
seus representants en nombre igual al dels delegats de prevenció, de l'obra.
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c) Conèixer i analitzar els danys produïts en la salut o en la integritat física dels treballadors, a fi de valorar-ne
En les reunions del Comitè de Seguretat i Salut participaran, amb veu però sense vot, els delegats sindicals i

les causes i proposar les mesures preventives oportunes.

els responsables tècnics de la prevenció en l'empresa que no estiguin inclosos en la composició a què es
refereix el paràgraf anterior. En les mateixes condicions podran participar treballadors de l'empresa que

A fi de donar compliment al que disposa aquesta Llei respecte de la col·laboració entre empreses en els

comptin amb una especial qualificació o informació respecte de concretes qüestions que es debatin en aquest

supòsits de desenvolupament simultani d'activitats en un mateix centre de treball, es pot acordar la realització

òrgan i tècnics en prevenció aliens a l'empresa, sempre que així ho sol·liciti alguna de les representacions en el

de reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut o , si no, dels delegats de prevenció i empresaris de les

Comitè.

empreses que no tinguin aquests comitès, o altres mesures d'actuació coordinada.

2. El Comitè de Seguretat i Salut es reunirà trimestralment i sempre que ho sol·liciti alguna de les
representacions en el mateix. El Comitè adoptarà les seves pròpies normes de funcionament. Les empreses
que tinguin diversos centres de treball dotats de Comitè de Seguretat i Salut podran acordar amb els seus
treballadors la creació d'un Comitè Intercentres, amb les funcions que l'acord li atribueixi.
Competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut
Article 39 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995 de 8 de Novembre)
1. El Comitè de Seguretat i Salut tindrà les següents competències:
a) Participar en l'elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes de prevenció de riscos a
l'empresa. A aquest efecte, en el seu si es debatran, abans de la seva posada en pràctica i pel que fa a la seva
incidència en la prevenció de riscos, els projectes en matèria de planificació, organització del treball i introducció
de noves tecnologies, organització i desenvolupament de les activitats de protecció i prevenció i projecte i
organització de la formació en matèria preventiva.
b) Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a l'efectiva prevenció dels riscos, proposant a
l'empresa la millora de les condicions o la correcció de les deficiències existents.
2. En l'exercici de les seves competències, el Comitè de Seguretat i Salut està facultat per:
a) Conèixer directament la situació relativa a la prevenció de riscos en el centre de treball, realitzant a aquest
efecte les visites que estimi oportunes.
b) Conèixer tots els documents i informes relatius a les condicions de treball siguin necessaris per al
compliment de les seves funcions, així com els procedents de l'activitat del servei de prevenció, si escau.

XXIII.

PLA SEGURETAT I SALUT

1. En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, si escau, de l'estudi bàsic, cada contractista
elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema
d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives
de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran
implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic.
En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes
de mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que no podran
implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5.
2. El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en
matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra. En el cas d'obres de les Administracions
públiques, el pla, amb el corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i de salut
durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració pública que hagi
adjudicat l'obra. Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions que se li
atribueixen en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa.
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3. En relació amb els llocs de treball en l'obra, el pla de seguretat i salut en el treball a què es

d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures

refereix aquest article constitueix l'instrument bàsic d'ordenació de les activitats d'identificació i, si

que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra.

escau, avaluació dels riscos i planificació de l'activitat preventiva a què es refereix el capítol II del

e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut

Reial Decret pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.
Els contractistes i els subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures
preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les obligacions que els corresponguin a ells

4. El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de

directament o, si escau, als treballadors autònoms per ells contractats.

l'obra, de l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al

A més, els contractistes i els subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es

llarg de l'obra, però sempre amb l'aprovació expressa en els termes de l'apartat 2. els qui

derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de

intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en

la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

matèria de prevenció en les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels
treballadors, podran presentar, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que

Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les seves

estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició

responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

permanent dels mateixos.

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció
facultativa.

XXV.

OBLIGACIONS DE TREBALLADORS AUTÒNOMS

Els treballadors autònoms estaran obligats a:
a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del Reial Decret

XXIV.

OBLIGACIONS DE CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES

1627/97, de 24 d'octubre.
b) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/97, de

Els contractistes i subcontractistes estaran obligats a:

24 d'octubre, durant l'execució de l'obra.
c) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, apartats

a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'Article 15 de la Llei de Prevenció de

1 i 2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del Reial

d) Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en

Decret 1627/97, de 24 d'octubre.

l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en qualsevol mesura d'actuació

b) Complir i fer complir al seu personal el que estableix el pla de seguretat i salut a què es refereix l'article

coordinada que s'hagués establert.

7 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

e) Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual

c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les

s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de

obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes en l'Article 24 de la Llei de Prevenció de

treball.

Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del Reial Decret

f) Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial Decret 773/1997, de 30 de

1627/97, de 24 d'octubre, durant l'execució de l'obra.

maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de
protecció individual.
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g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant

quan el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o qualsevol altra

l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.

persona integrada en la direcció facultativa observés incompliment de les mesures de seguretat i
salut, advertirà al contractista d'això, deixant constància de tal incompliment en el llibre d'incidències,

2. Els treballadors autònoms hauran de complir el que estableix el pla de seguretat i salut.
XXVI.

LLIBRE D'INCIDÈNCIES

A cada centre de treball existirà amb fins de control i seguiment del pla de seguretat i salut un llibre
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a l'efecte.
El llibre d'incidències serà facilitat per:
a) El Col·legi professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut.
b) L'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions
públiques.

quan aquest existeixi d'acord amb el que disposa l'apartat 1 de l'article 13, i quedant facultat per, en
circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i la salut dels treballadors, disposar la
paralització dels talls o, si escau, de la totalitat de l'obra.
En el supòsit que preveu l'apartat anterior, la persona que hagi ordenat la paralització haurà de donar
compte als efectes oportuns a la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent, als
contractistes i, si escau, als subcontractistes afectats per la paralització, així com als representants
dels treballadors d'aquests.
Així mateix, el que disposa aquest article s'entén sense perjudici de la normativa sobre contractes de
les administracions públiques relatives al compliment de terminis i suspensió d'obres.
XXVIII.

COMPLIMENT LLEI SUBCONTRACTACIÓ

El llibre d'incidències, que haurà de mantenir-se sempre a l'obra, estarà en poder del coordinador en
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de

Serà aplicable el que disposa LLEI 32/2006 de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la

coordinador, en poder de la direcció facultativa. A aquest llibre tindran accés la direcció facultativa de

construcció, així com el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18

l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb

d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.

responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels
treballadors i els tècnics d'els òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les
administracions públiques competents, que podran fer anotacions en el mateix, relacionades amb els fins
que al llibre se li reconeixen en l'apartat 1.
Efectuada una anotació en el llibre d'incidència, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa,
estaran obligats a remetre, en el termini de vint- una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de
la província en què es realitza l'obra. Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al

XXIX.

VALORACIÓ

En el corresponent capítol indica un pressupost, detallat per partícules dels costos de seguretat i salut. Cal
assenyalar d'altra banda, que la major part dels costos de seguretat i salut es trobaran implícits en els mitjans i
procediments emprats pels diferents contractistes, de manera que no s'engloben en aquesta partida.
XXX.

DOCUMENTS QUE INTEGREN AQUEST ESTUDI (BÀSIC) DE SEGURETAT

MEMÒRIA

contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest.
XXVII.

PARALITZACIÓ DE TREBALLS

Sense perjudici del que preveu l'apartat 2 i 3 de l'article 44 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,

AMIDAMENTS I PRESSUPOST (S’INTEGRA COM A CAPÍTOL SEPARAT EN EL PRESSUPOST DEL
PROJECTE)

177

XXXI.

CONCLUSIONS

Amb les dades anteriors que s'adjunten, l'autor del present document estima definides les mesures de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
Març 2019
El Promotor

L’Autor del E.B. S.S.

Fernando Felipe Cordellat González
Enginyer Camins, C. i P. col. Nº 12.195
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TREBALLS EN L’ÀMBIT FÍSIC O VISUAL DE LA BV-4316

AVALUACIÓ DE RISCOS
ENTRADA / SORTIDA DE VEHICLES DE L’OBRA
Situació:

TRANSPORT MATERIALS
EVACUACIÓ RESIDUS
DESPLAÇAMENT TREBALLADORS

AFECCIÓ PER TREBALLS JUNT A VORAL
Situació:

TREBALLS JUNT VIAL
ACTUACIONS SOBTADES DEL TRÀNSIT
GIRS EXCAVADORES, ETC. QUE PUGUIN ENVAIR SOBTADAMENT LA CALÇADA

MESURES PREVENTIVES


Planificar

punt d'entrades/sortides, de mercaderies, treballadors i/o contractistes, i residus amb

visibilitat suficient.


Les entrades i sortides seran sempre des de o fins Santa Eulàlia de Riuprimer.



Preveure senyalització d’obres



Preveure disminució de velocitat i limitació d’avançaments



Preveure distancia de seguretat per evitar riscos, en cas de maquinaria giratòria.



Acompanyar treballs junt a la BV-4316 de personal encarregat de supervisar seguretat.
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INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS. XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ
SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT
AVALUACIÓ DE RISCOS
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALÚS
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: APLECS DE MATERIAL
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
CONTACTES TÈRMICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: MÚRIDS

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA

MESURES PREVENTIVES
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
Sol·licitar 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’embolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar 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 suspeses
Paletització i eines ergonòmiques
Elecció dels materials alternatius poc pesants i més manejable
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 línies 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
Evitar processos de divisió de material en sec
Realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
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Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment previ 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
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CANONADES PER A FLUIDS. TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
AVALUACIÓ DE RISCOS

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

CONTACTES TÈRMICS

Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES, ETC.)

Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS

TREPITJADES SOBRE OBJECTES

GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS

Situació: EN ITINERARIS A OBRA

ÚS DE RADIAL

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)

CONTACTES

Situació: AMB EQUIPS, EINES

AL·LERGÈNIQUES)

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS

AMB

SUBSTANCIES

NOCIVES

(CÀUSTIQUES,

Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA

EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ

FIXACIÓ DE SUPORTS

PROVES DE CÀRREGA

SOLDADURA ELÈCTRICA

RECIPIENTS A PRESSIÓ

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES

INCENDIS

Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGADES
PER FUITES DE COMBUSTIBLE

1ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES

PER TREBALLS DE SOLDADURA

Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
MESURES PREVENTIVES
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

Itineraris preestablerts i balissats per al personal

CORROSIVES,

IRRITANTS

O
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Revisió i manteniment periòdic de SPC

No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos

Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte

Elecció i manteniment de les eines elèctriques

Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior

Formació i habilitació específica per a cada eina

Assegurar les escales de mà

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció

Ordre i neteja

Revisió de la posta a terra

Preparació i manteniment de les superfícies de treball

Realitzar els treballs sobre superfícies seques

Organització de les zones de pas i emmagatzematge

Disposar de quadres elèctrics secundaris

No realitzar treballs a la mateixa vertical

Evitar processos de divisió de material en sec

Planificació d'àrees i llocs de treball

Realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions

Elecció dels materials al disseny del projecte

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

Aïllament del procés

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses

Dispositius d'alarma

No balancejar les càrregues suspeses

Ventilació de les zones de treball

Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals

Substituir els materials amb substàncies nocives

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic

No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc)

Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra

Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas

Substituir lo manual per lo mecànic

Evitar unions de mànegues amb filferros

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines

Revisió periòdica dels equips de treball

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure

Evitar processos de manipulació de materials a obra

No fumar

Evitar processos de tallat de materials a l'obra

Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial

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 suspeses
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics 12Elecció 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 pesants i més manejable
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Evitar procés de soldadura a l'obra
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TUBS MUNTATS SOTERRATS

SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

AVALUACIÓ DE RISCOS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS

Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES, ETC.)
CONTACTES TÈRMICS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA

Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS

Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

EN MANTENIMENT DE MATERIAL
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: EN ITINERARIS A OBRA

Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)

ÚS DE RADIAL

Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS

CONTACTES

AMB

SUBSTANCIES

NOCIVES

AL·LERGÈNIQUES)
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PER ÚS DE RADIAL

Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI

EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS

EXPLOSIONS

SOLDADURA ELÈCTRICA

Situació: OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES

RECIPIENTS A PRESSIÓ

Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
INCENDIS
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATS
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA

(CÀUSTIQUES,

CORROSIVES,

IRRITANTS

O
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MESURES PREVENTIVES

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pesants i més manejables

Itineraris preestablerts i balissats per al personal

Suspensió de les feines en condicions extremes

Revisió i manteniment periòdic de SPC

Rotació dels llocs de treball

Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides

Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior

Evitar procés de soldadura a l'obra

Assegurar les escales de mà

No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos

Ordre i neteja

Elecció i manteniment de les eines elèctriques

Preparació i manteniment de les superfícies de trebalL

Formació i habilitació específica per a cada eina

Organització de les zones de pas i emmagatzematge

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció

No realitzar treballs a la mateixa vertical

Revisió de la posta a terra

Planificació d'àrees i llocs de treball

Realitzar els treballs sobre superfícies seques

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions

Disposar de quadres elèctrics secundaris

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

Evitar processos de divisió de material en sec

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses

Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent

No balancejar les càrregues suspeses

Elecció dels materials al disseny del projecte

Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals

Aïllament del procés

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic

Dispositius d'alarma

Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra

Ventilació de les zones de treball

Substituir lo manual per lo mecànic

Substituir els materials amb substàncies nocives

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines

No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc)

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas

Evitar processos de manipulació de materials a obra

Evitar unions de mànegues amb filferros

Evitar processos de tallat de materials a l'obra

Revisió periòdica dels equips de treball

Formació

Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure

Evitar processos d'ajust en obra

No fumar

Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials

Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial

No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses
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
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I

EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS

D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
PROVES D'INSTAL·LACIONS

AVALUACIÓ DE RISCOS
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

MESURES PREVENTIVES

Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS: ÚS DE BANQUETES, BARRAQUETES,
BASTIDES

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Revisió i manteniment periòdic de SPC

Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL

Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS

Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior

Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS

Personal qualificat per a treballs en alçada
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal·lació

TREPITJADES SOBRE OBJECTES

Assegurar les escales de mà

Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL

Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)

Organització de les zones de pas i emmagatzematge

Situació: COPS AMB EQUIPS

Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants

PELAT DE CABLES

Planificació d'àrees i llocs de treball

ÚS D'EINES MANUALS

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses

Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D’INSTAL·LACIONS

No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic

Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS

Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines

SOBREESFORÇOS

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS

Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES

Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses
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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 pesants i més manejables
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 línies 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
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INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT. OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I

MESURES PREVENTIVES

LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT
D’INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic

AVALUACIÓ DE RISCOS

Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal·lació
Ordre i neteja

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Preparació i manteniment de les superfícies de treball

Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES

Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions

Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1

No balancejar les càrregues suspeses

Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS

Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

Situació: ÚS D'EINES MANUALS

Formació
Elecció dels equips de manteniment

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES

Paletització i eines ergonòmiques

Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS

Elecció dels materials alternatius poc pensats i més manejables
Suspensió de les feines en condicions extremes

SOBREESFORÇOS

Rotació dels llocs de treball

Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES

Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS

Formació i habilitació específica per a cada eina

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció

PROVES D'INSTAL·LACIONS

Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES

Disposar de quadres elèctrics secundaris

Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA

Planificació de les àrees de treball
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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
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TREBALLS EN LOCALS TANCATS
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ. INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE
PRESSIÓ

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

AVALUACIÓ DE RISCOS
MESURES PREVENTIVES
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions

TREBALLS EN ALÇADA

Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior

Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL

Ordre i neteja

MANCA D’IL·LUMINACIÓ

Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS

Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants

Situació: MANIPULACIÓ I APLECS

Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses

ÀREA DE TREBALL

No balancejar les càrregues suspeses

MANCA D’IL·LUMINACIÓ

Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)

Substituir lo manual per lo mecànic

Situació: EINES

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES

Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller

Situació: EN AJUSTAR, COL·LOCAR, FIXAR ELEMENTS

Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació

SOBREESFORÇOS

Evitar processos d'ajust en obra

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

Elecció dels materials alternatius poc pesants i més manejables
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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 línies 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
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F1- ENDERROCS PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS DE

Itineraris preestablerts i balissats per al personal

FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS DE POCA FONDÀRIA

Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball

AVALUACIÓ DE RISCOS

Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS
Situació:
ACCESSOS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:
TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:
MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació:
MATERIALS MAL APLEGATS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES
Situació:

P
2

G
2

A
3

2

1

2

camions

2

2

3

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

2

1

2

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de

3

1

3

10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER
Situació:
RADIAL
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació:
TERRENY IRREGULAR
13
SOBREESFORÇ
MANIPULACIÓ MANUAL
Situació:

2

2

3

2

3

4

2

2

3

14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació:
TREBALLS A L'EXTERIOR

1

2

2

17

2

1

2

1

3

3

2

2

3

Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure

26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació:
MAQUINÀRIA

3

1

3

No fumar

27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació:
MAQUINÀRIA

2

1

2

Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial

20

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació:
POLS
EXPLOSIONS
Situació:

OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació:

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps
possible les proteccions

Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i

càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat
del manteniment de l'obra
Substituir manual per mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Suspensió de les feines en condicions extremes
Aïllament del procés
Revisió periòdica dels equips de treball

Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
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MOVIMENTS DE TERRES

Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS

Execució de treballs a l'interior de rases per equips

ESTABLES

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS
Situació:
ACCESSOS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:
TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:
MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació:
MATERIALS MAL APLEGATS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació:
AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
10

AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER
RADIAL
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
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació:
POLS

G
2

A
3

2

1

2

2

2

3

2

1

2

3

1

3

2

2

3

2

3

4

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides

2

2

3

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció

1

2

2

Revisió de la posta a terra

2

1

2

Disposar de quadres elèctrics secundaris

1

3

3

Reg de les zones de treball

2

2

3

3

1

3

2

1

2

Situació:
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EXPLOSIONS
Situació:
OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació:
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)

Evitar processos de tallat de materials a l'obra

P
2

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

Evitar processos de divisió 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

MESURES PREVENTIVES

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
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Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres

MOVIMENTS DE TERRES

Execució de treballs a l'interior de rases per equips
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS O

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines

MECÀNICS, AMB O SENSE ENTIBACIÓ I/O ESGOTAMENT

Evitar processos de tallat de materials a l'obra

Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS
Situació:
ACCESSOS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:
TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:
MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació:
MATERIALS MAL APLEGATS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació:
AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
10
AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER
Situació:
RADIAL
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
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació:
POLS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació:
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)

Adequació dels recorreguts de la maquinària

P
2

G
2

A
3

2

1

2

2

2

3

2

1

2

3

1

3

2

2

3

2

3

4

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció

2

2

3

Revisió de la posta a terra

1

2

2

Disposar de quadres elèctrics secundaris

2

1

2

Reg de les zones de treball

2

2

3

Evitar processos de divisió de material en sec

3

1

3

Planificació de les àrees de treball

2

1

2

Accessos i circulació independents per a personal i 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

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen

MESURES PREVENTIVES

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
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CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ

Situació:

MAQUINÀRIA

EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR
AVALUACIÓ DE RISCOS

EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació:

MAQUINÀRIA

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 SOBRECARREGATS
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
Situació:

TREBALLS A L'EXTERIOR

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació:

POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació:

CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA

EXPOSICIÓ A SOROLLS

MESURES PREVENTIVES
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 suspeses
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
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FONAMENTS. REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE
TERRES O D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS

SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL

Avaluació de riscos
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

Situació: ITINERARIS D'OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES

PROCÉS DE COL·LOCACIÓ D'ESTREBAT

Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL
PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA

MESURES PREVENTIVES

ÀREA DE TREBALL
MANCA D’IL·LUMINACIÓ

Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS

Integrar la seguretat al disseny arquitectònic

Situació: COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES

Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Personal qualificat per a treballs en alçada

TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1

Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés

Situació: ITINERARIS D'OBRA

Assegurar les escales de mà

ÀREA DE TREBALL

Ordre i neteja

ELEMENTS PUNXANTS

Preparació i manteniment de les superfícies de treball

MANCA D’IL·LUMINACIÓ

Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)

No realitzar treballs a la mateixa vertical

Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS

Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC

No balancejar les càrregues suspeses
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES

Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra

Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS

Substituir lo manual per lo mecànic
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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 suspeses
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pesants i més manejables
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
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
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PAVIMENTS. EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

AVALUACIÓ DE RISCOS
CONTACTES TÈRMICS
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS

Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARI OBRA

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS

APLECS DE MATERIAL
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...

Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT

TREPITJADES SOBRE OBJECTES

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...

Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)

EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS

Situació: MAQUINÀRIA

COPS AMB MAQUINÀRIA
MESURES PREVENTIVES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...

Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES

Ordre i neteja

Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA

Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions

Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALÚS

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses

SOBREESFORÇOS

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic

Situació: ÚS D'EINES MANUALS

Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
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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 línies 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
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
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ELEMENTS ESTRUCTURALS EDAR
CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE FORMIGÓ
RISCS IDENTIFICATS
•

Caiguda de persones al mateix nivell

•

Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats

•

Trepitjades sobre objectes

•

Projecció de fragments o partícules

•

Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives

•

Atropellaments o cops amb vehicles

b) Equips de Protecció Individual
•

Casc de seguretat

•

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard

•

Guants de protecció contra agents químics i microorganismes

•

Botes seguretat

•

Granota de treball

•

Armilla reflectores

ENCOFRAT I DESENCOFRAT
RISCS IDENTIFICATS

MESURES DE PREVENCIÓ

• Cops en membres amb eines

Mantenir l’ordre i la neteja

• Caiguda a diferent nivell d’objectes i eines



Preparació i manteniment de les superfícies de treball



Organització i planificació de les zones de pas i emmagatzematge



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



Establir procediments de treball per a treballs amb Riscs especials



Formació i informar als operaris encarregats de les feines



Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials



Substituir els materials amb substàncies nocives per d’altres que no ho siguin.



Habilitar accessos i passadissos de circulació independents per a personal i maquinària



Anivellar la maquinària abans de la realització de l'activitat, d’acord al seu manual d’ús



Prohibir que el personal descansi al costat de màquines aturades



Limitar la velocitat dels vehicles

MESURES DE PROTECCIÓ

• Caiguda a diferent nivell de fusta, puntals, etc. en l’operació de desencofrat
• Caiguda de persones a diferent nivell pel cantó o forats de forjat
• Talls amb serra de taula circular
• Caiguda al mateix nivell de persones
• Bolcades dels paquets de fusta (taulons, taulers, puntals, corretges, suports) durant la maniobra d’aixecat a
les planes
• Projecció violenta de partícules
• Electrocució amb maquinaria elèctrica
• Sobreesforços
• Trepitjar objectes punxeguts
• Dermatitis per contacte amb desencofrants
• Atrapament
MESURES DE PREVENCIÓ


a) Proteccions Col·lectives
•

Topall per a descàrrega de camions en excavacions

•

Cinta d'abalisament

•

Tanca mòbil metàl·lica

Es prohibeix la permanència d’operaris a les zones inferiors de pas de càrregues durant l’operació
d’aixecament de taulons, puntals, ferralla etc.



S’instal·laran tapes sobre les esperes de ferralla dels murs perimetrals (sobre les puntes dels rodons,
per evitar que es clavin a les persones).



S’extremarà l’ordre i la neteja durant l’execució dels treballs.
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Els claus o puntes existents a la fusta usada, s’extrauran o rematxaràn.

• Caigudes des d’alçada.



El desencofrat es realitzarà sempre amb ajuda d’ungles metàl·liques, realitzant-se sempre des del costat

• Cops per gir no controlat o caiguda de la càrrega sospesa

del que no pugui caure la fusta, és a dir, des del ja desencofrat.

• Els Riscs derivats del vertigen natural.

Els recipients per productes de desencofrat, es classificaran ràpidament per la seva utilització o

• Cops per objectes en general.

eliminació.

• Els Riscs derivats del treball en condicions meteorològiques extremes.




Abans de l’abocament del formigó, es comprovarà la bona estabilitat del conjunt.



Es protegirà el risc de caiguda d’alçada instal·lant baranes de seguretat paral·leles a les pantalles de

MESURES DE PREVENCIÓ

formigó a les zones on s’excavi i existeixi un desnivell superior als 2m.


S’habilitarà a l’obra un espai dedicat a l’emmagatzematge i classificació de rodons de ferralla pròxim al
lloc de muntatge d’armadures. Aquesta zona haurà d’estar senyalitzada, i fora de la zona de pas i de

MESURES DE PROTECCIÓ

circulació de la maquinària i del personal de l’obra.
a) Proteccions Col·lectives



Les línies elèctriques de distribució, de quadre a màquines, es protegiran per evitar punxades, pelades i
en Conseqüència produir possibles contactes elèctrics indirectes.

• Senyalització de seguretat
• Passarel·les de seguretat sobre ferralla



Els paquets de rodons s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta capa a capa.

• Apuntalaments



El transport aeri de paquets d’armadures mitjançant grua s’executarà suspenent la càrrega per dos

• Tancament perimetral d’obra
• Delimitacions de les zones de treball

punts separats mitjançant eslingues. L’angle superior serà igual o menor a 90 graus.


La ferralla muntada s’emmagatzemarà als llocs designats a tal efecte separat del lloc de muntatge. Les

b) Equips de Protecció Individual

restes o retalls de ferro i acer, es recolliran aplegant-se per la seva posterior càrrega i transport a

• Botes de PVC impermeables

l’abocador.

• Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada



• Casc de seguretat categoria 3

La ferralla muntada es transportarà al punt d’ubicació suspesa del ganxo de la grua mitjançant eslingues
que l’aguantaran per dos punts distants per evitar deformacions i desplaçaments no desitjats.

• Casc protector auditiu



Es prohibeix trepar per les armadures en qualsevol cas.

• Ulleres de seguretat contra projeccions i pols



S’instal·laran taulers sobre la ferralla per conformar passadissos pels operaris que s’hi hagin de

• Guants de cuir

desplaçar.

• Mascaretes simples de paper filtrant contra la pols
MESURES DE PROTECCIÓ

MANIPULACIÓ, MUNTATGE I POSADA EN OBRA DE LA FERRALLA
a) Proteccions Col·lectives
RISCS IDENTIFICATS

• Passarel·les de seguretat

• Talls en membres.

• Senyalització de serveis afectats

• Aixafament durant les operacions de carrega i descarrega de paquets de ferralla.

• Apuntalaments i estintolaments

• Aixafament durant les operacions de muntatge d’armadures.

• Tancament perimetral d’obra

• Caigudes, ensopegades i torçades al caminar sobre les armadures.
• Sobreesforços.

b) Equips de Protecció Individual
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• Botes de PVC impermeables
• Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada

Formigonat amb cubilot:

• Casc de seguretat categoria 3
• Casc protector auditiu



L'obertura del cubilot per a abocament s'executarà exclusivament accionant la palanca, amb les mans
protegides amb guants impermeables.

• Ulleres de seguretat contra projeccions i pols
• Guants de cuir



Treballadors qualificats i degudament formats.

• Mascaretes simples de paper filtrant contra pols



Del cubilot penjaran caps de corda de guia per a ajuda a la seva correcta posició d 'abocament.



Es prohibeix guiar-lo o rebre’l directament, en prevenció decaigudes pel moviment pendular del cubilot.



La maniobra d'aproximació, es dirigirà per mitjà de senyals preestablerts fàcilment intel·ligibles per

ABOCAMENT DE FORMIGÓ

l’operador de la grua o per mitjà de comunicadors per radiofreqüència.
RISCS IDENTIFICATS



Es procurarà no colpejar amb el cubilot els encofrats ni els apuntalaments.

• Caiguda a diferent nivell de persones o objectes al buit
• Esfondrament, ruptura o rebentada d'encofrats

MESURES DE PROTECCIÓ

• Trepitjades d'objectes punxeguts
• Electrocució. Contactes elèctrics

a) Proteccions Col·lectives

• Atrapament de membres

• Baranes de seguretat

• Dermatitis (contactes amb el formigó)

• Topalls de final de recorregut de la maquinària

• Soroll ambiental i puntual

• Senyalització de serveis afectats

• Projecció de gotes de formigó als ulls

• Apuntalaments i estintolaments

• Sobreesforços

• Tancament perimetral d'obra

MESURES DE PREVENCIÓ

b) Equips de Protecció Individual



Correcta organització del treball. Orde i neteja en els llocs de treball.

• Botes de PVC impermeables



La maniobra d'abocament serà dirigida per un Capatàs que vigilarà no es realitzin maniobres insegures.

• Calçat de seguretat, amb plantilla de seguretat i puntera reforçada

S'instal·laran forts topalls final de recorregut dels camions formigonera per a evitar caigudes i bolcades.

• Casc de seguretat



Es prohibeix acostar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 m del límit de l'excavació.

• Cinturó de seguretat



Es prohibeix situar els operaris darrera dels camions formigonera durant el retrocés.

• Casc protector auditiu



S'instal·laran baranes sòlides en el front de l'excavació protegint el tall de guia de la canaleta.

• Ulleres de seguretat contra projeccions i pols



S’instal·laran topalls de final de recorregut, per evitar la caiguda de maquinaria per pendents o

• Guants de cuiro flor i loneta

desnivells

• Màscares simples de paper filtrant contra la pols



S'instal·larà un cable de seguretat amarrat a punts sòlids, en el que enganxar el mosquetó del cinturó
de seguretat en els talls amb risc de caiguda des d'alçada i s'habilitaran punts de permanència segurs,
intermedis, en aquelles situacions d'abocament a mitja vessant.



Treballadors qualificats i degudament formats.
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PROCEDIMENT CONSTRUCTIU
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1.- INTRODUCCIÓ

-El sobrant de dit desbrossament podrà emmagatzemar parcialment en obra (s'ha previst la zona entre
l'EDAR i la BV-4316). Aquesta zona a més, haurà de deixar un camí de pas per la parcel·la agrícola

L'objecte d'aquest annex és descriure el conjunt de processos constructius necessaris per a l'execució de
les obres definides en el projecte, amb l'objectiu de facilitar la comprensió de l'obra projectada i
transmetre aquells detalls que s'han considerat d'interès.
Es tracta d'un document suplementari, no obligatori i no exhaustiu, a la documentació del projecte, per a
servir com a suport al contractista i Direcció Facultativa.

2.- PLANTEJAMENT GENERAL DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

veïna.
-la terra vegetal sobrant del desbrossament podrà reutilitzar per a l'estès de la terra vegetal al voltant de
les eres, i també per a la reposició a l'estat original de la zona d'ocupació temporal de la parcel·la veïna.
TANCS DE FORMIGÓ ARMAT.
-pel que fa a l'excavació, s prestarà especial atenció al refinament i acabat del fons d'excavació,
prèviament a l'abocament del formigó d'anivellament i neteja. No s'ha considerat la compactació del fons
d'excavació, ja que es tracta d'un material ja compactat pel propi pes de les terres per sobre (> 3 kN

El gruix de l'obra consisteix en l'execució d'uns recintes o tancs de formigó armat, semisoterrats (les eres

/m2). Només en el cas imprevist que fos necessària la sobre-excavació, es compactarà el material de

de rizocomostage).

farciment, o preferiblement es reomplirà amb formigó de neteja

Ens sembla interessant assenyalar els següents punts:

-Es prestarà especial atenció als ancoratges de l'armadura en els encastaments laterals i en la solera, per
evitar fissuracions, que menyscaben la impermeabilitat del recinte.

TREBALLS PREVIS
-Igualment, entre solera i alçats, i en les diferents tandes de formigonat en solera i murs es col·locarà una
-Previ a l'inici de les obres, haurà de modificar la LABT, ja que el pal existent envaeix la zona d'obres.

banda d'impermeabilització segons plànols, especialment important per evitar fuites entre juntes de

Haurà d'executar el nou tram soterrat, amb especial atenció al fet que el tram assabentat quedarà dins de

formigonat.

la zona per on transitarà la maquinària d'obra, per la qual cosa haurà de quedar suficientment protegit.
-és assegurarà la col·locació d'una làmina flexible, per permetre moviments independents dels dos tancs
-Igualment, previ a l'inici, haurà de senyalitzar l'obra a la BV-4316, prohibint l'accés des / cap a Vic, a

estructuralment separats, dissenyats.

causa de la forma del camí d'accés.
ELEMENTS ELECTROMECÀNICS I DE PROCÉS DE L'RIZOCOMPOSTATGE. ACABAT.
-Es preveu el desbrossament de la zona d'obres, evidentment en la zona dels tancs excavats, però també
a la resta de zona d'obra, per a facilitar el trànsit dels vehicles pesants (formigoneres, etc.) que

-un cop executats els tancs, es reomplirà el trasdòs, fins a la cota -30 cm d'acabat, i s'executaran les

accedeixen a l'obra. En cas que la simple compactació per pas de la maquinària de desbrossament no

rases enterrades.

garanteixi l'accés dels camions d'obra, s'ha d'estendre una capa de tot-u suplementària.
-un cop realitzat això, es podrà emplenar i acabar-se l'espai que queda entre les dues eres (les noves i
les existents), amb terra vegetal. Des aquest espai, i amb una petita plataforma i escala podrà accedir
amb seguretat a l'interior de les eres, per al muntatge d'elements mecànics i farciment.

204

-Des del costat contrari, s'ompliran les eres amb el material filtrant, preferiblement amb "big-bags" i grua,
per a facilitar l'estès manual.
-finalment, s'estendran 30 cm de terra vegetal (de la terra apilada) en tota la zona, fins i tot en la parcel·la
veïna ocupada temporalment.
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FITXERS EN FORMAT DIGITAL
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S'adjunten els següents fitxers:


1_topo_edar_SERP



2_refós-urbà.dwg
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I.

1. Disposicions generals i Plec de clàusules administratives generals

1.1. Disposicions generals
Article 1. Objecte del Plec de Condicions
El present Plec de Condicions, com a part del Projecte bàsic i d’execució del PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LES ERES DE
RIZOCOMPOSTATGE DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER , ubicada en el terme
municipal de Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona), té per a finalitat regular l’execució de les obres fixant els nivells tècnics i
la qualitat exigibles, precisant les intervencions que corresponen, segons el contracte, als diferents agents de l’edificació,
així com les relacions entre tots ells i les seves corresponents obligacions per al compliment del contracte d’obra.
Les obres es troben definides a la resta de docuemtació del Projecte, i molt especialment a la Memòria del Projecte.

Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d’allò projectat haurà de
posar-se en coneixement de la Direcció d’Obra per tal que l’aprovi, si s’escau, i redacti el projecte reformat
corresponent.
Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents
En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà el que indiques
la Direcció Facultativa.
El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de ser executat com si
estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció d’Obra, la unitat d’obra estigui
suficientment definida i tingui preu en el contracte.
En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà de notificar-ho al Director
d’Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre directament, sense l’autorització expressa del Director
d’Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors o omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director
d’Obra o pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en l’Acta de comprovació del replantejament.

Aquest Plec de Condicions s'estructura en 4 parts:
O Disposicions generals

Article 4. Documentació complementària. Normativa
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder fixar un concurs o un

I Plec de clàusules administratives generals. Aquestes clàusules s'apliquessin de manera complementària i / o supletori

Contracte d’Escriptura.

a les clàusules contractuals que puguin establir-se en la licitació del Projecte, prevalent aquestes últimes en cas de

Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa de compliment

contradicció.

obligatori per a aquest tipus d’obres o instal·lacions, tant en l’àmbit nacional, autonòmic com municipal, i també
aquelles que s’estableixin com obligatòries per a aquest projecte:

II Plec de condicions tècnics particulars. Aquestes condicions s'aplicaran de manera complementària i / o supletori a les
condicions exposades a l'annex d'aquest Plec (fitxes d'execució de les diferents unitats), prevalent aquestes últimes en cas

GENERAL I ADMINISTRATIU

de contradicció.
III Annex d'aquest Plec. (Fitxes d'execució de les diferents unitats). En cas de contradicció, prevaldran sobre les



el DOGC del 10 de març de 1995.

condicions indicades en l'apartat II.

Article 2. Documents que defineixen les obres

Decret 64/1995, de 7 de març, pel que s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, publicat en

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

 Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de
les Administracions Públiques amb les modificacions recollides al Reial Decret 773/2015

Les obres són definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte: Memòria, Plànols,



Amidaments i Pressupost.

Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció



REIAL DECRET 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre,

Són documents contractuals els documents de Plànols, Plec de Condicions i Pressupost, que s’inclouen en el present
Projecte. Les dades incloses en la Memòria tenen caràcter merament informatiu.

reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. - Butlletí Oficial de l'Estat de 2007.08.25

SEGURETAT I SALUT
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ITC BT-06 Xarxes aèries per a distribució en baixa tensió. ITC BT-07 Xarxes subterrànies per a


R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de
construcció.



LLEI 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals



R.D. 39/97, del 17 de Gener, pel qual és Aprova el Reglament dels serveis de prevenció en el sector de les obres
de construcció.



Reial Decret 485/1997 de 14 d'abril, sobre Senyalització de seguretat en el treball



Reial Decret 486/1997 de 14 d'abril, sobre Seguretat i Salut en els llocs de treball.



Reial Decret 487/1997 de 14 d'abril, sobre Manipulació de càrregues.



Directiva 92/57 / CEE, de 24 de juny, per la qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut que

distribució en baixa tensió. ITC BT-08 Sistemes de connexió del neutre i de les masses en xarxes de
distribució. ITC-BT-09 Instal·lacions d'enllumenat exterior. ITC BT-10 Previsió de càrregues per a
subministraments en baixa tensió. ITC BT-11 Xarxes de distribució d'energia elèctrica. Connexions.


Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient. (DOGC
de 12/06/2001)



Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en
instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.



Norma de la companyia ENDESA GE CNL 001, sobre Xarxes de distribució en baixa tensió,

En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes.

s'han d'aplicar en les obres de construcció temporals o mòbils.

1.2. Disposicions facultatives
RESIDUS


Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i les seves posteriors modificacions.



Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. Reial
Decret 105/2008, d'1 de febrer, i Decret 89/2010 pel qual es regula la producció i gestió dels residus de demolició





Article 5. Delimitació de funcions dels agents que intervenen
Els diferents agents que intervenen en el procés d’edificació (Promotor, Projectista, Constructor, Director d’Obra,
Director de l’Execució de l’Obra, Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, Entitats i Laboratoris
de Control de Qualitat de l’Edificació) compliran amb les obligacions i les funcions que els assigna la Llei
d’Ordenació de l’Edificació.

Ordre MAM / 304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de
residus i la llista europea de residus.

Article 6. Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades

Correcció d'errors de l'Ordre MAM / 304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de

Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte d’aquest Plec de Condicions

valorització i eliminació de residus i llista europea de residus.

hauran d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades, i tenir la seva inscripció degudament renovada.

Reial Decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda
per l'amiant.

Article 7. Verificació dels documents del Projecte
Abans del començament de les obres, el Contractista indicarà per escrit que la documentació aportada li permet

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT


Instrucció de formigó armat estructural EHE-08, segons R.D. 1247/2008

comprendre la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments corresponents.

Article 8. Pla de Seguretat i Salut

;

El Contractista, una vegada analitzat el Projecte d’execució que contingui, si s’escau, l’Estudi de Seguretat i Salut o bé

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA

l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut a l’obra, perquè l’aprovi el tècnic que assumeixi

• RD 842/2002 pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. (BOE núm. 224 de
18/09/2002) En particular:

les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant l’Execució de l’Obra.

Article 9. Projecte de control de qualitat
El Contractista tindrà a la seva disposició el projecte de control de qualitat, si fos necessari per a l’obra, en el que
s’especificaran les característiques i els requisits que hauran de complir els materials i unitats d’obra, i els criteris per a la
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recepció dels materials, segons estiguin avalats o no per segells o marques de qualitat, assajos, anàlisis i proves a realitzar,

Article 13. Treballs no estipulats expressament

determinació de lots i altres paràmetres definits en el Projecte pel Projectista o en l’Obra pel Director de l’Execució de

És obligació del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execució i aspecte de les obres, tot i que no

l’Obra.

estigui expressament determinat en els documents del Projecte, i sempre que ho disposi el Director d’Obra, dins dels límits
de possibilitats que el pressupost habiliti per a cada unitat d’obra i tipus d’execució.

Article 10. Oficina en l’obra

En el cas que hi hagi manca d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que es requereix una

El Contractista habilitarà en l’obra una oficina en la que, com a mínim, hi haurà una taula o un espai suficient perquè es

modificació del Projecte amb consentiment exprés de la Propietat qualsevol variació que suposi un increment de preus

puguin desplegar i consultar els plànols. En aquesta oficina, el Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció de

d’alguna unitat d’obra per sobre del 20% o del total del pressupost per sobre del 10%.

l’Obra:


el Projecte d’execució complet, inclosos els complements que pugui redactar el Director d’Obra

Article 14. Obres accesòries



la Llicència d’Obres

Es consideren obres accesòries aquelles que, atesa la seva natura, no poden ser previstes amb tots els detalls, sinó



el Llibre d’Ordres i assistències

és a mesura que avança l’execució dels treballs.



el Llibre d’Incidències

Les obres accesòries s’aniran construint així com es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la seva importància ho



el Llibre de Subcontractació

exigeixi es construiran en base als projectes addicionals que es redactin. En els casos de menor importància es duran



el Pla de Seguretat i Salut

a terme conforme a la proposta que formuli el Director d’Obra.



el Projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n’hi haguessin

Les obres necessàries accesòries se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen per a obres semblants en



la normativa de seguretat i salut

el contracte.



la documentació de les assegurances subscrites pel Contractista
Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 11. Representació del Contractista. Cap d’Obra

La interpretació tècnica dels documents del Projecte correspon al Director d’Obra. El Contractista està obligat a

El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant seu a l’obra, el qual tindrà el

sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradicció que sorgeixi durant l’execució de l’obra a causa del

caràcter de Cap d’Obra, que tindrà suficient nivell tècnic i dedicació plena. El Cap d’Obra tindrà facultats per a representar

Projecte o de circumstàncies alienes, sempre amb anticipació suficient en funció de la importància de l’assumpte. El

el Contractista i adoptar en tot moment les decisions que corresponguin a la Contracta.

Contractista es farà responsable de qualsevol error de l’execució motivada per l’omissió d’aquesta obligació i

Quan la importància de les obres ho aconselli, i així es consigni en el Plec de Clàusules Administratives, el representant del

conseqüentment haurà de refer, a càrrec seu, els treballs que corresponguin a la correcta interpretació del Projecte.

Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà, segons els casos.

Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols, les ordres i
instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, qui està obligat a tornar els originals o les còpies

Article 12. Presència del Contractista en l’obra

signant l’apartat d’assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi de la Direcció

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i

Facultativa.

acompanyarà al Director de l’Obra i al Director de l’Execució de l’Obra, en les visites que facin a les obres, posant-se a la

Qualsevol reclamació del Contractista en contra de les disposicions preses pels membres de la Direcció d’Obra s’haurà de

seva disposició per a practicar els reconeixements que es considerin convenients i subministrant-los les dades necessàries

dirigir, en el termini de 3 dies, contra qui l’hagi dictada, qui haurà de donar al Contractista el corresponent justificant de

per a la comprovació dels amidaments i de les liquidacions.

recepció, si el Contractista així ho sol·licita.

El Cap d’Obra no podrà estar absent, sense el consentiment de la Direcció Facultativa, i haurà de notificar quina persona
l’ha de representar en totes les funcions durant la seva absència. Quan no s’hagi efectuat la notificació anterior, es

Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa del projecte

consideraran vàlides les notificacions que s’efectuïn a la persona de major categoria tècnica dependents de la

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direcció Facultativa, només podrà

Contracta que intervinguin en les obres o, en absència d’elles, les dipositades en la residència, designada com oficial,

presentar-les, a través del Director d’Obra, davant la Propietat, si són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions

de la Contracta en els documents del projecte, fins i tot en absència o negativa de rebut per part dels dependents de la

estipulades en els plecs de condicions corresponents.

Contracta.
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Contra les disposicions d’ordre tècnic de la Direcció Facultativa no s’admetrà cap reclamació, podent salvar la seva

Article 22. Responsabilitats del Contractista

responsabilitat el Contractista, si així ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida al Director d’Obra, el qual

El Contractista serà el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots els empleats si són

podrà limitar la seva resposta al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions.

subcontractats, i dels agents i empleats d’aquests o qualsevol persona que realitzi algun dels treballs que hagi
contractat.

Article 17. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel Director d’Obra

En conseqüència, el Contractista serà l’únic responsable i no tindrà dret a cap indemnització per l’augment de

El Contractista no podrà recusar al personal nomenat pel Director d’Obra, ni demanar que per part de la Propietat es

l’import que pugui ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que cometés durant la construcció. També serà

designin a altres facultatius per als reconeixements i amidaments.

responsable, davant dels tribunals dels accidents laborals, que per inexperiència o negligència es produïssin i

Quan el Contractista es cregui perjudicat per la tasca d’aquest personal, procedirà segons allò establert en l’article

s’atindrà a les disposicions de la Policia i a les lleis comunes sobre aquesta matèria.

precedent, però sense que per aquesta causa es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

El Contractista ha d’estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha d’advertir immediatament a la
Direcció Facultativa de qualsevol error o omissió que hi hagi. A més, no realitzarà cap treball sense els

Article 18. Personal de l’obra

corresponents plànols, especificacions o ordres concretes.

El Contractista destinarà a l’obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i experiència, que calgui per al

El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execució de l’obra, amb els millors coneixements, experiència,

volum i tipologia dels treballs a executar. El Contractista haurà de complir amb els requisits de qualitat en l’ocupació

destresa i atenció. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans de construcció emprats, mètodes i tècniques

per a les empreses contractistes i subcontractistes que s’indiquen en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel

seguides, seqüències i procediments usats i de la coordinació de totes les parts de l’obra.

qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la

El Contractista té l’obligació de complir totes les ordres verbals o escrites que emeti la Direcció Facultativa. Si a

Construcció.

criteri del Director d’Obra hi hagués alguna part de l’obra mal executada, el Contractista tindrà l’obligació

El fet d’’incomplir aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la tipologia

d’enderrocar-la i fer-la de nou les vegades que siguin necessàries fins que aconsegueixi l’aprovació del Director

dels treballs, facultarà al Director de l’Obra per a ordenar l’aturada de les obres sense cap dret a reclamació, fins que s’hagi

d’Obra, sense que tingui dret a cap indemnització, fins i tot si les males condicions de les obres s’haguessin

solucionat la deficiència.

percebut després de la recepció.
El Contractista complirà amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les Autoritats Públiques

Article 19. Faltes del personal de l’obra

relacionades amb l’execució de l’obra i ho notificarà a la Direcció Facultativa. Si el Contractista observa que algun

El Contractista està obligat a separar de l’obra aquell personal que, a criteri de la Direcció Facultativa, no compleixi

dels documents de Contracta està en contradicció amb algun d’aquests aspectes, ho notificarà ràpidament a la

amb les seves obligacions laborals, treballi defectuosament per manca de coneixements o actuï de mala fe.

Direcció Facultativa perquè procedeixi a la correcció. Si el Contractista executa algun treball bo i coneixent que
aquest es contradiu amb les lleis, ordenances i regulacions, sense haver-ho notificat a la Direcció Facultativa,

Article 20. Subcontractes

assumirà tota la responsabilitat i haurà de fer-se’n càrrec dels imports que se’n derivin.

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres Contractistes, amb subjecció a allò estipulat en el Plec
de Condicions particulars i a la Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció, i sense perjudici de les

Article 23. Desperfectes en les propietats veïnes

seves obligacions com a Contractista general de l’obra.

Si el Contractista ocasionés algun desperfecte en les propietats veïnes, haurà de restaurar-les i deixar-les en l’estat
que tenien en el començament de l’obra, fent-se càrrec de l’import.

Article 21. Subministrament dels materials

El Contractista adoptarà totes les mesures que cregui necessàries per tal d’evitar caigudes d’operaris,

El Contractista aportarà a l’obra tots els materials necessaris per a la construcció. La Propietat es reserva el dret de

despreniments d’eines i materials que puguin ferir o matar alguna persona o animal.

portar a l’obra aquells materials o unitats que cregui que beneficien la qualitat de l’obra contractada i amb preus
d’acord o iguals als del pressupost acceptat.
Article 24. Danys materials
Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l’edificació respondran davant la Propietat dels següents
danys materials ocasionats en l’edifici dintre dels terminis indicats, comptats des de la data de recepció de l’obra, sense
reserves o des de la solució d’aquestes:
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a) durant 10 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que afectin als elements

Tota l’obra executada que, a criteri del Director d’Obra sigui defectuosa o no estigui d’acord amb les condicions

estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici

d’aquest Plec, serà enderrocada i reconstruïda pel Contractista sense que pugui servir-li l’excusa que el Director

b) durant 3 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes dels elements constructius o de les

d’Obra hagi examinat la construcció ni que hagi estat abonada en liquidacions parcials.

instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels requisits d’habitabilitat fixats en l’article 3 de la LOE
c) durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d’execució que afectin a elements d’acabat de les obres

Article 27. Modificacions

dins del termini d’1 any

El Director d’Obra està facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu criteri, durant la construcció de
qualsevol unitat d’obra, sempre que es compleixin les condicions tècniques referides en el Projecte i de manera que

Article 25. Responsabilitat civil

no origini canvis en l’import total de l’obra.

La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o omissions propis, com per actes o

El Contractista està obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de modificacions del Projecte, tant

omissions de persones per les que s’hagi de respondre.

si suposa un augment o una disminució o variació de l’import, sempre i quan aquest no alteri, per excés o per

No obstant això, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedar degudament provada la concurrència

defecte, el 10% del valor contractat.

de culpes sense que es pugui detallar el grau d’intervenció de cada agent en el dany produït, la responsabilitat s’exigirà
solidàriament.

Article 28. Llibre d’Ordres i Assistències

Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d’un Projectista, aquests mateixos respondran solidàriament.

El Contractista disposarà, a l’obra, d’un Llibre d’Ordres i Assistències en el qual s’anotaran totes aquelles ordres que

Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, dictàmens o informes d’altres professionals seran directament

la Direcció Facultativa cregui oportú donar-li a través del Cap de l’Obra o d’una persona responsable, sense

responsables dels danys que puguin derivar-se de la seva insuficiència, incorrecció o inexactitud, sense perjudici de la

perjudici de les que li lliurin per ofici quan calgui, sota de les quals signarà com a senyal d’estar-ne assabentat.

repetició que poguessin exercir contra els seus autores.

En aquest Llibre d’Ordres i Assistències s’indicarà, quan procedeixi, els extrems següents:

El Contractista respondrà directament dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes derivats de la imperícia,

a) les operacions administratives relatives a l’execució o a la regularització del contracte; notificacions de

manca de capacitat professional o tècnica, negligència o incompliment de les obligacions atribuïdes al cap d’obra i a la

tota mena de documents (obres de servei, dissenys, modificacions, etc.)

resta de persones físiques o jurídiques que depenguin d’ell.

b) els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a l’obra

Quan el Contractista subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques l’execució de determinades parts o

c) les recepcions dels materials

instal·lacions de l’obra, serà directament responsable dels danys materials per vicis o defectes de la seva execució, sense

d) les incidències de detalls que siguin d’interès des del punt de vista de la qualitat ulterior dels treballs, del

perjudici de la repetició que es pugui produir.

càlcul de preus, del cost, de la duració real dels treballs, etc.

El Director d’Obra i el Director de l’Execució de l’Obra que signin el certificat final d’obra seran responsables de la veracitat i

i) el desenvolupament de l’obra

exactitud d’aquest document.

f) les incidències de l’obra susceptibles d’originar reclamacions per part del Contractista

Qui accepti la direcció d’una obra el Projecte de la qual no l’hagi elaborat ell mateix, assumirà les responsabilitats derivades

El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista com les que figuren en el

de les omissions, deficiències o imperfeccions del projecte, sense perjudici de la repetició que li pogués correspondre

Plec de Condicions.

davant el Projectista.
Quan la Direcció d’Obra es contracti de manera conjunta a més d’un tècnic, tots ells respondran solidàriament sense

Article 29. Llibre d’Incidències

perjudici de la distribució que entre ells correspongui.

Sota la responsabilitat del tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de les

Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de l’edificació, si es prova que

obres, existirà a l’obra un Llibre d’Incidències a disposició de la Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes,

van ser ocasionats de forma fortuïta, per força major, un acte d’un tercer o pel propi perjudicat pel dany.

treballadors autònoms, representants dels treballadors i persones o organismes competents en matèria de seguretat i salut
en el treball, els quals podran realitzar anotacions en l’esmentat llibre. Efectuada qualsevol anotació, el Coordinador de
Seguretat i Salut durant l’execució o quan no sigui necessària la designació de Coordinador, la Direcció Facultativa, ho

Article 26. Direcció

hauran de notificar al Contractista afectat i als representants dels seus treballadors. Si l’anotació es refereix a qualsevol

La interpretació tècnica del Projecte correspon al Director d’Obra, a qui el Contractista ha d’obeir sempre.

incompliment de les advertències o observacions prèviament anotades, o bé si hi ha un risc greu i imminent per a la
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seguretat dels treballadors que obligui a aturar els treballs, es comunicarà a l’autoritat laboral competent en un termini de

En el pla de treball per al Contractista es consignarà, a efectes del termini parcial, les unitats d’obra a realitzar dins

vint-i-quatre hores.

de cada termini, valorades als preus del Projecte. Igualment hi constarà la maquinària i mitjans auxiliars que el
Contractista es comprometi a utilitzar en l’execució dels treballs. Un cop aprovat el pla, aquesta maquinària serà

Article 30. Llibre de Subcontractació

adscrita de manera fixa i permanent a l’obra i no es podrà retirar sense l’autorització expressa de la Direcció

El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractació i conservar-lo a l’obra. En aquest llibre, el Contractista hi ha de

Facultativa. El compromís de la presència d’aquesta maquinària no expira en l’execució de la unitat d’obra per a la

reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs, i amb anterioritat al començament d’aquests, totes i cada

que hagi estat necessària, sinó que finalitza al termini dels treballs. Per tant, és necessari sol·licitar la corresponent

una de les subcontractacions realitzades en l’obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms, amb la

autorització per a retirar una màquina adscrita a l’obra malgrat que en aquest moment estigui inactiva o no es

informació que fixa la Llei de la Subcontractació en el Sector de la Construcció.

prevegi la seva utilització més endavant.

Cada nova subcontractació haurà de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador de Seguretat i Salut durant

De la mateixa manera, el Contractista haurà d’augmentar els mitjans auxiliars proposats i el personal tècnic sempre

l’execució de les obres i als representants dels treballadors de les diferents empreses que ja figurin en el Llibre de

que el Director d’Obra comprovi que és necessari per al desenvolupament de les obres en el termini previst. Si en el

Subcontractació.

transcurs dels treballs alguna màquina s’avariés, el Contractista té l’obligació de fer-la arranjar tot seguit o substituirla per una altra d’anàlogues característiques. Les avaries mecàniques no suposaran pròrrogues ni demores en el

Article 31. Accessos i entorn de l’obra

compliment dels terminis establerts.

El Contractista disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, el tancament d’aquesta i el seu manteniment durant
l’execució de l’obra, podent exigir-ne la seva modificació o millora la Direcció Facultativa.

Article 34. Ordre d’execució dels treballs
La determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos en els que, per

Article 32. Replantejament

circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció d’Obra estimi convenient la seva variació.

El Contractista començarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les referències principals que
mantindrà com a base de posteriors replantejaments parcials. Totes les opcions i mitjans auxiliars que es necessitin

Article 35. Facilitats per a altres contractistes

per als replantejaments aniran a compte del Contractista, la qual cosa no li donarà dret a cap reclamació.

D’acord amb allò que resolgui la Direcció d’Obra, el Contractista general haurà de donar totes els facilitats raonables

El Contractista sotmetrà el replantejament a l’aprovació de la Direcció Facultativa. Una vegada aquesta hagi donat el

per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a la resta de contractistes que intervinguin en l’obra. Tot

seu vist-i-plau, prepararà l’acta replantejament, la qual anirà acompanyada d’un plànol, i que haurà de ser aprovada

això sense perjudici de les compensacions econòmiques que hi pugui haver entre contractistes per utilització de

per la Direcció d’Obra. És responsabilitat del Contractista l’omissió d’aquest tràmit.

mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres conceptes. En el cas de litigi, els contractistes acataran el

El Contractista es farà càrrec de les estaques, senyals i referències que es deixin en el terreny com a conseqüència del

que resolgui la Direcció d’Obra.

replantejament, responsabilitzant-se que ningú les sostregui o canviï de lloc, així com de reposar els senyals
desapareguts.

Article 36. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major
Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no s’interrompran els treballs sinó

Article 33. Inici i ritme d’execució dels treballs

que es continuaran segons les instruccions donades pel Director d’Obra mentre es formula o tramita el projecte reformat.

El Contractista començarà les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions particulars, desenvolupant-les de

El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la Direcció d’Obra disposi per a estintolaments,

la forma necessària perquè els treballs s’executin dins dels terminis parcials fixats i, en conseqüència, l’execució

apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei,

total s’efectuï dins el termini exigit en el contracte.

l’import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que s’acordi.

El Contractista ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la Direcció d’Obra la data de començament dels
treballs amb un mínim de 3 dies d’antelació.

Article 37. Pròrroga per causa de força major

El Director d’Obra indicarà en el Llibre d’Ordres i Assistències els dies amb inclemència atmosfèrica o amb altres

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar les obres, hagués

circumstàncies de força major que comporten un període d’inactivitat que pot afectar els terminis d’execució.

de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al

L’incompliment per part del Contractista dels terminis parcials o finals, fixats en el programa d’obra, faculta a la

compliment de la contracta, previ informe favorable del Director d’Obra. El Contractista haurà d’exposar, en escrit dirigit al

Propietat l’aplicació de les penalitzacions previstes en el present Plec de Condicions.
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Director d’Obra, la causa que impedeix l’execució dels treballs i el retard que comportaria en els terminis acordats, raonant

utilitzats. En el primer cas, tenint en compte les diferències, el Director d’Obra fixarà un preu just, que el Contractista

degudament la pròrroga que sol·licita.

està obligat a acceptar. En cas de rebuig, es reconstruirà a compte del Contractista la part mal executada sense que
aquest fet sigui motiu de reclamació econòmica o d’ampliació del termini d’execució.

Article 38. Responsabilitat de la Direcció d’Obra en el retard de l’execució de l’obra
El Contractista no es podrà excusar de no haver complert els terminis d’execució estipulats, al·legant com a causa la

Article 45. Obres i vicis ocults

manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, excepte si havent-ho demanat per escrit no se li haguessin

Si el Director d’Obra tingués raons fonamentades per a creure en l’existència de vicis ocults de construcció en les

proporcionat.

obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció, les demolicions que cregui
necessàries per a reconèixer els treballs que suposi defectuosos.

Article 39. Condicions generals d’execució dels treballs
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions d’aquest que hagin estat

Les despeses de la demolició i de la reconstrucció que s’ocasionin, seran a compte del Contractista, sempre que els
vicis existeixin realment. En cas contrari, aquestes despeses aniran a càrrec del propietari.

aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin entregat al Contractista el Director d’Obra o
el Director d’Execució de l’Obra, dintre de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en
l’article 13 (treballs no estipulats expressament).

Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos
No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i aparells sense que abans siguin examinats i acceptats pel
Director de l’Execució de l’Obra, en els termes que prescriu el Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Article 40. Profunditat dels fonaments

El Contractista haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per a efectuar-hi les comprovacions, els assaigs

Atesa la naturalesa de la fonamentació, les cotes de profunditat que consten en el Projecte no són, sinó una dada

o les proves preceptuades en el Plec de Condicions Tècniques Particulars.

aproximada que pot confirmar-se o modificar-se totalment o parcial segons la natura del terreny, canvi que el

Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament preparats, el Director

Contractista, haurà d’assumir sense modificar l’import que en resulti.

d’Execució de l’Obra donarà l’ordre al Contractista perquè els reemplaci per altres que s’ajustin a les condicions
requerides o, a falta d’aquests, a les ordres del Director d’Obra.

Article 41. Mitjans auxiliars
Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i màquines auxiliars que siguin necessaris per a la correcta

Article 47. Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs

execució de l’obra, el manteniment d’un bon aspecte i per a evitar accidents previsibles en funció de l’estat de l’obra

Totes les despeses originades per les anàlisis, proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l’execució

i d’acord amb la normativa de protecció laboral vigent.

de les obres seran a càrrec del Contractista.
Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haurà de repetir, amb càrrec al Contractista.

Article 42. Conservació de les obres
És obligació del Contractista la conservació en perfecte estat de les unitats d’obra realitzades fins a la data de la
recepció per part de la Propietat i corrent al seu càrrec les despeses que se’n derivin.

Article 48. Neteja de les obres
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer
desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els

Article 43. Documentació d’obres ocultes
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults al finalitzar l’execució, s’aixecaran plànols precisos

treballs que siguin necessaris perquè l’obra tingui un bon aspecte. Si el Contractista no ho complís, la Propietat pot
fer-ho a càrrec d’aquest.

per que quedin perfectament definits. Aquests documents es realitzaran per triplicat, entregant-ne un al Director
d’Obra, un altre al Contractista i l’últim a la Propietat. Aquests plànols, que han d’estar suficientment afitats, es
consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments.

Article 49. Obres sense prescripcions
En l’execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades explícitament en aquest
Plec ni en la resta de documentació del Projecte, el Contractista s’atindrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la

Article 44. Obres defectuoses
La Direcció Facultativa podrà acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no s’ajustin al que s’especifica en el Projecte
o en el Plec de Condicions, ja sigui per una mala execució o per una deficient qualitat dels materials o aparells

Direcció Facultativa i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció.
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Article 50. Proves abans de la recepció

Article 54. Conservació dels treballs durant el termini de garantia

Abans de tenir lloc la recepció, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a proves de resistència,

La conservació i vigilància de les obres durant el termini de garantia aniran a càrrec del Contractista, sense que

estabilitat i impermeabilitat d’acord amb el programa de la Direcció Facultativa. Els assentaments, accidents, avaries

aquesta circumstància faci modificar les altres obligacions i el termini de garantia.

o danys que es produeixin en aquestes proves a causa d’una construcció deficient o per manca de precaució, seran

Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a càrrec de la Propietat les neteges i

a càrrec del Contractista, únic responsable de les mateixes.

reparacions causades per l’ús i a càrrec del Contractista les reparacions per vicis d’obra o per defectes en les
instal·lacions.

Article 51. Recepció de les obres
La recepció de les obres tindrà lloc dins dels 30 dies següents a la data de finalització de les mateixes, acreditada en el

Article 55. Conservació dels treballs amb contracta rescindida

certificat final d’obra.

Si el contracte d’execució es rescindís, el Contractista està obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de

Per a procedir a la recepció de les obres serà necessària l’assistència del Propietari, de la Direcció Facultativa i del

Condicions particulars, tota la maquinària, material i mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués

Contractista o el seu representant degudament autoritzat. Després de realitzar un escrupolós reconeixement i si l’obra

concertats i a deixar l’obra en condicions de ser represa per una altra empresa.

estigués d’acord amb les condicions d’aquest Plec, s’aixecarà una acta de recepció per duplicat, a la que s’adjuntaran

Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tràmits fixats en aquest Plec de Condicions, moment en

els documents justificants de la liquidació final. Una de les actes quedarà en poder de la Propietat i l’altra s’entregarà al

què començarà a comptar el termini de garantia.

Contractista.
Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions establertes, es consideraran rebudes

Article 56. Caràcter provisional de les liquidacions parcials

sense reserves.

Les liquidacions parcials són documents provisionals ja que estan subjectes a les certificacions i modificacions que

Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb reserves. Aquest fet es farà constar

resultin de la liquidació final, per la qual cosa no suposen l’aprovació ni recepció de les unitats d’obra que

explícitament en l’acta de recepció, en la que s’especificaran les instruccions del Director d’Obra al Contractista per a

comprenen.

solucionar els defectes observats i es fixarà un termini per a esmenar-los. Una vegada vençut aquest termini,

La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fer efectives les liquidacions parcials, el dret a comprovar que el

s’efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions, amb la finalitat de procedir a la recepció de l’obra. Si en el

Contractista ha complert els compromisos referents al pagament de nòmines i materials invertits en l’obra. A tal efecte, el

nou reconeixement resultés que encara hi ha els defectes identificats prèviament, es declararà rescindida la contracta

Contractista haurà de presentar els comprovants que se li exigeixin.

amb pèrdua de fiança, a no ser que la Propietat cregui oportú concedir un nou termini.
Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l’obra
Article 52. Documentació final

Una vegada rebudes les obres, el Director d’Execució de l’Obra efectuarà el seu amidament definitiu, per a la qual

El Director d’Obra, assistit pel Contractista i els tècnics que hagin intervingut en l’obra, redactarà la documentació final

cosa comptarà amb l’assistència del Contractista o del seu representant. S’estendrà la corresponent certificació per

de les obres, que es facilitarà a la Propietat.

triplicat la qual, una vegada aprovada pel Director d’Obra, servirà perquè la Propietat aboni el saldo resultant,

La documentació final d’obra, d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, estarà constituïda per la documentació del

descomptant la quantitat retinguda en concepte de fiança.

seguiment de l’obra, la documentació de control de l’obra i el certificat final d’obra.
Aquesta documentació final s’adjuntarà a l’acta de recepció, amb la relació identificativa dels agents que han

Article 58. Liquidació final

intervingut durant el procés d’edificació, així com les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves

Un cop acabades les obres, es realitzarà la liquidació final que inclourà l’import de les unitats d’obra realitzades i les que

instal·lacions. Aquesta documentació constituirà el llibre de l’edifici.

constitueixen modificacions del Projecte, sempre i quan hagin la seva execució i preus hagin estat aprovats prèviament per
la Direcció d’Obra. El Contractista no tindrà dret a formular reclamacions per augments d’obra que no estiguessin

Article 53. Termini de garantia

autoritzats per escrit per la Propietat, amb el vist-i-plau del Director d’Obra.

Des de la data en què es realitza la recepció de les obres, es comença a comptar el termini de garantia, que serà d’un
any. Durant aquest període, el Contractista es farà càrrec de totes aquelles reparacions de desperfectes imputables a
defectes i vicis ocults.

Article 59. Liquidació en cas de rescissió
En cas de rescissió del contracte, la liquidació es farà mitjançant un contracte liquidador, que es redactarà d’acord amb
les dues parts, i que inclourà l’import de les unitats d’obra realitzades fins a la data de rescissió.
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Article 64. Execució de treballs amb càrrec a la fiança
Si el Contractista es negués a fer, per compte pròpia, els treballs necessaris per a enllestir l’obra en les condicions
Article 60. Facultats de la Direcció d’Obra

contractades, el Director de l’Obra, en nom i representació del Propietari, les manarà executar a un tercer o

A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d’Obra i que s’han especificat en els articles

directament per a administració i abonarà el seu import amb la fiança dipositada, sense prejudici de les accions

anteriors, és missió específica seva efectuar la direcció i vigilància dels treballs que es realitzin en les obres,

legals que tingui dret el Propietari en el cas que la fiança no cobrís l’import de les despeses efectuades en les

directament o per mitjà dels seus representants tècnics, els quals tindran autoritat tècnica legal, completa i indiscutible,

unitats d’obra que no fossin admissibles.

fins i tot en allò no previst específicament en el present Plec de Condicions, sobre les persones i coses situades en
l’obra i en relació amb els treballs que per a l’execució dels edificis i obres annexes es duguin a terme, podent fins i tot,

Article 65. Devolució de la fiança

però amb causa justificada, recusar al Contractista, si considera que adoptar aquesta resolució és útil i necessari per a

La fiança dipositada serà retornada al Contractista en un termini no superior a 15 dies, una vegada signada l’acta de

la correcta marxa de l’obra.

recepció de l’obra, sempre i quan el Contractista acrediti que no existeix cap reclamació en contra seu per danys i
perjudicis que siguin de la seva responsabilitat, per deutes de jornals o materials o per indemnitzacions derivades
d’accidents ocorreguts en el treball o per altres causes.

1.3. Disposicions econòmiques

Article 66. Devolució de la fiança en el cas que s’efectuïn recepcions parcials
El Contractista tindrà dret que se li retorni la part proporcional de la fiança si la Propietat, amb el vist-i-plau del Director

Article 61. Base fonamental

d’Obra, accedís a efectuar recepcions parcials de l’obra.

Com a base fonamental de les Disposicions Econòmiques del Plec de Condicions Administratives, s’estableix el
principi que el Contractista ha de percebre l’import de tots els treballs executats, sempre que aquests s’hagin dut a
terme d’acord al Projecte i condicions generals i particulars que regeixin la construcció de l’edifici i obra annexa
contractada.

Article 67. Despeses
Anirà a compte del Contractista el pagament de les nòmines, materials i eines, i de totes les despeses que s’originin
fins a la finalització i lliurament de les obres.

Article 62. Garanties

No hi haurà cap alteració de la qualitat estipulada, en concepte d’ajustament de les obres, encara que durant la

El Director d’Obra podrà exigir al Contractista la presentació de referències d’altres entitats o persones per tal

realització es produeixin modificacions dels preus dels materials o jornals, sempre que per disposició oficial no

d’assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides per al correcte compliment del contracte. En el cas

representi un excés superior al 5% de l’import de l’obra, pendent de realitzar aleshores.

de ser sol·licitades, el Contractista haurà de presentar aquestes referències abans de la signatura del contracte.
Article 68. Obres de millora o ampliació
Article 63. Fiança

Si s’introduïssin millores en l’obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el Contractista estarà obligat a

La fiança exigida al Contractista per a garantir el compliment del contracte s’establirà prèviament entre el Director de

executar-la amb la baixa proporcional.

l’obra i el Contractista entre una de les següents:

Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost, el

a) dipòsit previ, en metàl·lic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de l’obra contractada.

Contractista està obligat a executar-la amb la baixa proporcional.

b) descomptes del 10% aplicats sobre l’import de cada certificació abonada al Contractista.

Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost, el

c) dipòsit del 5% del pressupost de l’obra contractada, més deduccions del 5% aplicades a l’import de cada

Contractista estarà obligat també a la seva execució, sempre que la valoració s’ordeni per escrit i vagi amb el vist-i-

certificació abonada al Contractista.

plau del Director de l’Obra.
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Article 69. Preus unitaris

Administratives, sinó en el cas que el Director d’Obra o el Contractista els haguessin fet notar dins del termini de quatre

En els preus unitaris corresponents s’inclouran els costos directes, els costos indirectes, les despeses generals i el

mesos comptats des de la data d’adjudicació. Les equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta en la

benefici industrial.

Contractació, respecte de l'import del pressupost que ha de servir de base a la mateixa, ja que aquesta baixa es fixarà
sempre per la relació entre les xifres d’aquest pressupost, abans de les correccions i la quantitat ofrenada.

Article 70. Preus contradictoris
Si s’haguessin d’introduir noves unitats d’obra o canvis de qualitat en les unitats d’obra projectades o bé es produís

Article 73. Aplec de materials

algun cas excepcional o imprevist en què fos necessari la designació de preus contradictoris entre la Propietat i el

El Contractista queda obligat a executar els aplecs de materials o maquinària que la Propietat ordeni per escrit.

Contractista, aquests preus els fixarà el Director d’Obra i hauran de ser acceptats pel Contractista.

Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, són propietat d’aquest, però el Contractista es

Si no hi hagués acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d’Obra i el Contractista abans de començar

responsabilitza de la seva custòdia i conservació.

l’execució dels treballs. Si no fos possible arribar a un acord, el Director d’Obra proposarà a la Propietat que adopti la
resolució que cregui convenient, que podrà ser aprovatòria del preu exigit pel Contractista o bé, la segregació de l’obra
o instal·lació nova, per a ser executada per administració o per un altre adjudicatari diferent.

Article 74. Amidament de l’obra
L’amidament de les obres concloses es farà segons el tipus d’unitat fixada en el corresponent pressupost.

Article 71. Revisió de preus
Quan les obres es contractin a compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus contractats. No obstant això, en

Article 75. Amidaments parcials i totals

períodes en el que hi hagi increments importants en els preus de les nòmines i les seves cargues socials, o en la dels

Els amidaments parcials es verificaran en presència del Contractista .

materials i transports, s’admetrà que es puguin revisar els preus contractats.

Els amidaments finals es faran quan s’hagi enllestit l’obra, amb l’assistència del Contractista.

Tan bon punt tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot sol·licitar al Propietari una revisió de preus a

Es redactarà una acta de verificació dels amidaments parcials i totals en què es farà constar la conformitat del

l’alça. Totes dues parts acordaran el nou preu unitari abans d’iniciar o de continuar l’execució de la unitat d’obra on

Contractista o la del seu representant. En cas de disconformitat, el Contractista exposarà resumidament i amb

intervingui l’element el preu en el mercat del qual ha augmentat, així com la data a partir de la qual s’aplicarà el preu

reserva d’ampliar-les, les seves al·legacions.

revisat i elevat, per a la qual cosa es tindrà en compte, quan s’escaigui, l’aplec de materials d’obra, en el cas que

Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d’obra completament enllestides, de manera que el

estiguessin totalment o parcial abonats pel Propietari.

Contractista no tindrà en compte les diferències que resultin entre les mesures reals i les del Projecte.

Si la Propietat o el Director d’Obra en el seu nom, no estigués d’acord amb els nous preus que el Contractista percep
com a normals en el mercat, el Director d’Obra tindrà la facultat de proposar al Contractista, i aquest té l’obligació

Article 76. Elements compresos en el pressupost

d’acceptar-los.

En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost, s’ha tingut en compte l’import de tots els elements

Si es produeix una baixada de preus, el Director d’Obra concertarà entre Propietat i Contractista la baixa a realitzar en

referits als mitjans auxiliars de la construcció, així com tota mena d’indemnitzacions, impostos, multes o pagaments

els preus unitaris vigents en l’obra, en equitat amb l'experimentada per a qualsevol dels elements constitutius de la

que s’hagin de fer per a qualsevol concepte, amb els que es trobin gravats els materials o les obres per l’Estat,

unitat d’obra i la data en què començaran a regir els preus revisats.

Comunitat Autònoma, Comarca o Municipi. Per aquest motiu, no s’abonarà al Contractista cap import al respecte.
Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions necessàries per tal de deixar

Article 72. Reclamacions d’augment de preus

l’obra completament enllestida.

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació, no podrà, sota pretext
d’error i omissió, reclamar un augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveix de base

Article 77. Valoració de les obres

per a l’execució de les obres.

La valoració s’haurà d’obtenir aplicant a les diverses unitats d’obra el preu que tingués assignat en el Pressupost,

Tampoc s’admetrà cap reclamació del Contractista fonamentada en indicacions que, sobre les obres, es facin en la

afegint-hi els percentatges corresponents a imprevistos i al benefici industrial, i descomptant-hi el percentatge

Memòria, ja que aquest document no serveix de base a la Contractació.

corresponent a la baixa de la subhasta feta pel Contractista.

Els errors materials o aritmètics en les unitats d’obra o en el seu import, es corregiran en el moment en què s’observin,
però no es tindran en compte a efectes de la rescissió del contracte, assenyalats en el Plec de Clàusules
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Article 78. Valoració d’obres incompletes

Article 84. Suspensió dels treballs

Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s’aplicaran els preus del pressupost,

El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d’abonar al Contractista els treballs realitzats, els materials

sense que es pugui pretendre fer la valoració de la unitat d’obra fraccionant-la de manera diferent a la fixada en els

acumulats realment necessaris per a l’obra fins a la data de suspensió.

quadres de descomposició de preus indicats en el Quadre de Preus número 2.

En cap cas podrà el Contractista, al·legant retards en els pagaments, suspendre treballs ni executar-los a menor ritme

En cap cas el Contractista tindrà dret a cap reclamació, fundada en la insuficiència, error o omissió dels preus dels

del que els hi correspongui, segons el termini en què han d’acabar-se.

quadres de preus, o en omissions de qualsevol dels elements que constitueix els preus referits. El Contractista
tampoc no podrà reclamar al·legant que l’obra executada és major o menor que la projectada.

Article 85. Millores d’obres lliurement executades
Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Director d’Obra, utilitzi materials de major qualitat, grandària o

Article 79. Altres obres

preu, o bé introdueixi modificacions en l’obra sense que li hagin estat demanades, o qualsevol altra modificació que

Els preus de les unitats d’obra que s’executin per ordre del Director d’Obra i que no estaven inclosos en el Quadre

a criteri del Director d’Obra sigui beneficiosa, només tindrà dret que se li pagui el que li correspondria en el cas

de Preus, es valoraran conjuntament entre el Director d’Obra i el Contractista, estenent-se per duplicat l’acta

d’haver construït l’obra amb estricta subjecció a allò projectat i contractat.

corresponent. Si no s’arribés a cap acord, el Director d’Obra podrà fer executar aquestes unitats de la manera que
cregui convenient.
La fixació del preu s’haurà d’acordar abans que s’executi l’obra afectada, però si per qualsevol motiu aquesta ja
s’hagués executat, el Contractista estarà obligat a acceptar el preu determinat pel Director d’Obra.

Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalització de les obres
L’import de la indemnització que ha d’abonar el Contractista per retard no justificat en el termini de finalització de les
obres contractades, serà d’una quantitat fixada per cada dia feiner de retard des del dia d’acabament de les obres

Article 80. Valoració d’unitats no contemplades en aquest Plec

fixat en el calendari d’obra. Aquesta quantitat s’acordarà entre les parts contractants abans de la signatura del

La valoració de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzarà aplicant a cada una d’elles la mesura que es

contracte, però no serà inferior al 4,5% de l’import total dels treballs contractats. Aquestes quantitats es

consideri més apropiada, en la forma i condicions que el Director d’Obra consideri justes, multiplicant el resultat final

descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.

pel seu preu corresponent.
Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments
Article 81. Errors en el pressupost

Si la Propietat no efectués els pagaments d’obra executada dins del mes següent al termini convingut, el

El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera que si no ha fet cap

Contractista tindrà dret a percebre el pagament d’un 4,5% anual en concepte d’interès de demora, durant l’espai de

observació sobre possibles errors o equivocacions que afectin els amidaments i als preus, no tindrà dret a cap

temps del retard i sobre l’import de l’esmentada certificació.

reclamació si l’obra es realitza d’acord amb el Projecte i conté més unitats d’obra que les previstes. Si contràriament,

Si transcorreguts dos mesos després d’aquest primer termini d’un mes el pagament no s’hagués fet efectiu, el

el nombre d’unitats d’obra fos inferior, es descomptaran del Pressupost.

Contractista té dret a la resolució del contracte, es procedirà a la liquidació corresponent de les obres executades i
dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions fixades i que la seva quantitat no superi la

Article 82. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista

necessària per a finalitzar l’obra contractada.

El Director d’Obra remetrà, amb la pertinent certificació, les reclamacions valorades en l’article anterior, amb les que

Això no obstant, es refusarà qualsevol sol·licitud de rescissió de contracte fonamentada en retard de pagaments

hagués fet el Contractista com a reclamació, acompanyant-hi un informe.

quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud ha invertit en obra o en materials aplegats

La Propietat acceptarà o desestimarà aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent en justícia i després de

admissibles la part de pressupost corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el contracte.

reconèixer les obres, si es cregués convenient.
Article 88. Indemnització per danys de causa major
Article 83. Pagament de les obres

El Contractista no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaries o perjudici ocasionats en les obres,

El Propietari efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. L’import dels pagaments correspondrà al

excepte en els casos de força major. Als efectes d’aquest article, es consideren com a danys de causa major

de les Certificacions d’obra expedides pel Director d’Obra.

únicament els següents:
a) incendis causats per descàrregues elèctriques atmosfèriques
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b) danys produïts per terratrèmols i sismes marins

Article 92. Assegurança de les obres

c) danys produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que siguin previsibles en

El Contractista està obligat a assegurar l’obra contractada, durant tot el temps que duri la seva execució, fins a la

el país, i, sempre que hi hagi constància inequívoca que el Contractista va prendre les mesures

recepció. La quantitat de l’assegurança coincidirà, en tot moment, amb el valor que tinguin, per contracta, els objectes

possibles, dins els seus mitjans, per evitar o atenuar els danys

assegurats.

d) els que provinguin de moviments de terrenys en què són construïdes les obres

L’import abonat, en cas de sinistre, per la societat asseguradora s’ingressarà en compte, a nom del Propietari, per tal

e) les destrosses ocasionades violentament a mà armada, temps de guerra, moviments populars o

que amb càrrec a aquest, es pagui l’obra que es construeixi a mesura que aquesta es vagi executant. El reintegrament

robatoris tumultuosos

d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap

La indemnització es referirà exclusivament al pagament de les unitats d’obra ja executades o als materials aplegats

cas, excepte si hi ha conformitat expressa del Contractista palesa en un document públic, el Propietari podrà disposar

a peu d’obra. En cap cas la indemnització comprendrà mitjans auxiliars, maquinària o instal·lacions propietat de la

d’aquest import per a usos aliens als de la construcció de la part sinistrada.

Contracta.

La infracció d’allò exposat anteriorment serà motiu suficient perquè el Contractista pugui rescindir la contracta, amb
devolució de la fiança, pagament complet de despeses, materials aplegats, i una indemnització equivalent a l’import

Article 89. Renúncia

dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no li haguessin estat abonats, però només en proporció equivalent

El Contractista renuncia a la indemnització per l’augment que poguessin sofrir els materials o jornals especificats en

a allò que suposi la indemnització abonada per la companyia asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel

els diversos documents del Projecte, per bé que té dret a demanar una revisió de preus com s’especifica en l’article

sinistre, els quals seran valorats per a tals efectes pel Director d’Obra.

13 del Plec de Clàusules Administratives.

En les obres de reforma o reparació es fixarà, prèviament, la proporció d’edifici que s’ha d’assegurar i la seva quantia.
Si no es preveiés res al respecte, s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre tota la part de l’edifici afectat per

Article 90. Millores, augments i/o reduccions d’obra

l’obra.

No s’admetran millores d’obra, excepte quan el Director d’Obra hagi ordenat per escrit l’execució de nous treballs o que

Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la pòlissa d’assegurances, el Contractista els posarà en

millorin la qualitat dels treballs contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el Contracte. Tampoc

coneixement del Propietari abans de contractar-los, amb l’objecte de conèixer la seva prèvia conformitat o bé el seu

s’admetran augments d’obres en les unitats contractades, excepte en el cas d’error en els amidaments del Projecte,

rebuig.

excepte que el Director d’Obra ordeni, també per escrit, l’ampliació de les contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que les parts contractants, abans de l’execució o de signar el

Article 93. Conservació de l’obra

contracte, acordin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells a

Si el Contractista, tot i ser la seva obligació, es desentén de la conservació de l’obra durant el termini de garantia, en el cas

emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de les unitats

que l’edifici no hagi estat ocupat per la Propietat abans de la recepció, el Director d’Obra, en representació de la Propietat,

contractades.

podrà disposar de tot el que sigui necessari perquè s’atengui a la custòdia, neteja i tot allò que calgués per a una correcta

Se seguirà el mateix criteri i procediment quan el Director d’Obra introdueixi innovacions que suposin una reducció

conservació, pagant-se les despeses a compte de la Contracta.

apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.

Quan el Contractista abandoni l’edifici, tant per finalització de les obres com per rescissió de contracte, està obligat a
deixar-lo desocupat i net en el termini que fixi el Director d’Obra.

Article 91. Unitats d’obra defectuoses però acceptables

Després de la recepció de l’edifici i en el cas que la seva conservació vagi a càrrec del Contractista, no hi haurà d’haver

Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa però acceptable a criteri del Director d’Obra, aquest

més eines, estris o materials que els indispensables per a la seva custòdia i neteja i per als treballs que calgués executar.

determinarà el preu una vegada escoltat el Contractista, qui haurà de conformar-se amb la resolució de la Direcció

En tot cas, estigui l’edifici ocupat o no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l’obra durant el termini indicat, procedint

Facultativa, excepte si, estant dins del termini d’execució, prefereix enderrocar l’obra i refer-la d’acord amb les

en la forma prevista en el present Plec de Condicions Econòmiques.

condicions, sense superar aquest termini.
Article 94. Ús del Contractista de l’edifici o de béns de la Propietat
Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització de la Propietat, edificis o
faci ús de materials o eines que pertanyin al Propietari, tindrà l’obligació de reparar-los i conservar-los per a poder-los
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lliurar, quan acabi el contracte, en perfecte estat de conservació, substituint els que s’haguessin inutilitzat, sense cap dret a
indemnització per aquesta substitució ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

d) per contractes de mà d’obra. En aquesta modalitat el subministrament de materials i mitjans auxiliars
aniran a càrrec de la Propietat. La resta de condicions seran idèntiques a les dels casos anteriors

En el cas que al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, el Contractista no hagués
complert amb allò previst en el paràgraf anterior, ho farà la Propietat a costa del Contractista i amb càrrec a la fiança.

Article 99. Sistema de contractació
L’adjudicació de les obres es realitzarà per adjudicació directa.

Article 95. Pagament d’arbitris
El pagament d’impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps d’execució de les obres i per conceptes

Article 100. Formalització del contracte

inherents als propis treballs que es realitzen, correran a càrrec del Contractista, si en les condicions particulars del Projecte

Els contractes es formalitzaran mitjançant un document privat que podrà elevar-se a escriptura pública a petició de

no s’estipula el contrari. No obstant això, s’haurà de reintegrar al Contractista l’import de tots aquells conceptes que el

qualsevol de les parts i d’acord amb les disposicions vigents. Aniran a càrrec de l’adjudicatari, totes les despeses

Director d’Obra consideri justos.

que ocasionin l’extensió del document en què es consigna la contracta.
Article 101. Responsabilitat del Contractista

1.4. Disposicions legals

El Contractista és responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en els
documents que constitueixen el Projecte. En conseqüència, el Contractista estarà obligat a l’enderrocament i

Article 96. Generalitats
El present apartat s’entén com a orientatiu per a la formulació del contracte entre el Propietari i el Contractista.
Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista

reconstrucció de les parts d’obra mal executades, sense que pugui escudar-se en el fet que ja hagin estat abonades
en liquidacions parcials.
Article 102. Accidents de treball i danys a tercers

Poden ser Contractistes d’obres, totes aquelles persones físiques que es trobin en possessió dels seus drets civils

En cas d’accidents que tinguin lloc amb motiu i en l’exercici dels treballs per a l’execució de les obres, el Contractista

segons les lleis vigents, així com les persones jurídiques legalment constituïdes i reconegudes tant a Espanya com

s’atindrà a allò disposat en la legislació vigent, essent, en tot cas, únic responsable del seu compliment i sense que,

a la Unió Europea.

per cap concepte, pugui quedar afectada la Propietat per responsabilitats de qualsevol tipus.

Queden exclosos:

El Contractista té l’obligació d’adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents preceptuïn, per tal

a) els que no tinguin la inscripció en vigor en el Registre d’Empreses Acreditades

d’evitar, en la mesura que sigui possible, accidents als treballadors i a persones alienes a les obres, no només en

b) els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori de presó

les bastides, sinó també en tots els indrets perillosos de l’obra.

c) els qui tinguessin fallides, amb suspensió de pagaments o amb béns intervinguts

De tots els accidents i perjudicis que es generin perquè el Contractista no compleix la legislació sobre seguretat i

d) els qui en contractes anteriors amb l’Administració no haguessin complert els seus compromisos

salut laboral, ell o el seu representant a l’obra, en serà l’únic responsable, ja que es considera que en els preus

e) els que fossin constrets com a deutors als cabals públics, com a contribuents

contractats estan incloses totes les depeses necessàries per a complir degudament aquestes disposicions legals.
El Contractista serà el responsable de tots els accidents que per inexperiència o negligència es produïssin tant en

Article 98. Sistema de contractació
L’execució de les obres es podrà contractar per qualsevol dels següents sistemes:
a) per preu d’alçat: comprendrà l’execució de totes les obres o bé només part de la mateixa, amb subjecció
estricta als documents del Projecte i a la xifra acordada
b) per unitats d’obra executades, d’acord amb els documents del Projecte i a les condicions particulars que

l’edificació on es realitzen les obres, com en les zones annexes. Per tant, anirà a compte seu els pagaments de les
indemnitzacions a qui correspongui, i quan correspongui, de tots els danys i perjudicis que s’hagin causat per les
operacions d’execució de les obres.
El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria i haurà d’exhibir, quan
fos requerit, el justificant d’aquest compliment.

en cada cas s’estipuli
c) per administració directa o indirecta, d’acord amb els documents del Projecte i a les condicions
particulars que en cada cas s’estipuli

Article 103. Causes de rescissió del contracte
Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació s’assenyalen:
a) la mort o incapacitat del Contractista
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b) la suspensió de pagaments del Contractista
c) les alteracions del Contracte per les causes següents:
1. la modificació del Projecte de manera que presenti alteracions fonamentals a criteri del Director
d’Obra, i sempre que representi una oscil·lació d’un 25% per excés o defecte, com a mínim, del

Article 105. Impostos de tramitació del contracte
El Contractista es farà càrrec dels impostos que s’originin per la tramitació del contracte. Si s’exigís que el Propietari
pagués algun d’aquestos impostos, el Contractista li abonarà l’import i també els imports que puguin produir-se per
multes i interessos.

seu import
2. la modificació d’unitats d’obra, sempre que aquestes representin variacions per excés o defecte

Article 106. Jurisdicció

del 40% com a mínim d’algunes de les unitats que figuren en els amidaments del Projecte

Per a totes aquelles qüestions, litigis o diferències que puguin sorgir durant o després dels treballs, les parts se

modificat

sotmetran a judici d’amigables componedors nomenats en nombre igual per elles i presidit pel Director d’Obra i, en

3. la suspensió d’obra començada, i en tots els casos, sempre que per causes alienes a la
Contracta no s’iniciïn les obres adjudicades dins del termini de tres mesos a partir de
l’adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà automàtica
4. la suspensió d’obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi sobrepassat un any
5. que la Contracta no hagi iniciat els treballs dins del termini assenyalat en les condicions
particulars del Projecte
6. l’incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligència o mala fe amb prejudici
dels interessos de l’obra
7. la finalització del termini d’execució de l’obra, sense haver assolit la fi dels treballs
8. l’abandonament de l’obra sense causa justificada
9. la mala fe en l’execució de l’obra
En els casos a) i b), si els hereus o síndics oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes condicions estipulades en el
Contracte, el Propietari pot admetre o refusar l’oferiment, sense que en aquest últim cas hi hagi dret a cap indemnització.
Article 104. Liquidació en cas de rescissió de contracte
Sempre que el contracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de compliment del Contractista, se li
abonaran totes les obres executades d’acord amb les condicions prescrites, i tots els materials aplegats a peu
d’obra sempre que siguin de rebut i de qualitat, i aplicant-los els preus fixats en el Quadre de Preus número 1.
Les eines, estris i mitjans auxiliars de la construcció que s’estiguin utilitzant en el moment de la rescissió, restaran a
l’obra fins a la seva finalització i s’abonarà al Contractista una quantitat fixada prèviament de comú acord per aquest
concepte.
Si el Director d’Obra cregués oportú no conservar aquestes eines del Contractista, s’abonarà l’obra feta fins
aleshores, i els materials aplegats a peu d’obra que reuneixin les degudes condicions i siguin necessaris. Es
descomptarà un 15% en qualitat d’indemnització per danys i perjudicis, sense que mentre durin les obres el
Contractista pugui entrebancar la marxa dels treballs.

últim terme, als Tribunals de Justícia del lloc on resideixi la Propietat, amb expressa renúncia del fur domiciliari.

224

II.

2. Plec de condicions tècniques particulars

2.1. Prescripcions sobre els materials
2.1.1

Epígraf I. Condicions generals

Article 1. Condicions generals
Tots els materials que s’instal·laran han de ser de primera qualitat, compliran les especificacions i tindran les
característiques indicades en el Projecte i en la normativa vigent. En aquells casos en què així s’hagi establert, els
materials instal·lats portaran el marcatge CE.
Qualsevol especificació o característica de materials que consti en un dels documents del Projecte, malgrat no
constar en la resta, és igualment obligatòria.
Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentarà a la Direcció Facultativa els
catàlegs, cartes mostres, certificats de garantia o d’homologació dels materials que s’hagin d’utilitzar. No es podran
instal·lar materials que no hagin estat acceptats prèviament.
La Direcció Facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les condicions adequades. Els que no les
reuneixin, seran retirats, demolits o reemplaçats durant qualsevol de les etapes de l’obra o dels terminis de garantia.
El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de manera que no alterin les seves característiques, i
no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o dimensions.
Article 2. Proves i assajos de materials
Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assajos necessaris per acreditar la
seva qualitat, els quals aniran a compte del Contractista. Les proves o assajos es podran fer a la fàbrica d’origen, als
laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui convenient el Director d’Obra. En cas de discrepància, els
assajos o les proves s’efectuaran en el laboratori oficial que el Director d’Obra designi.
Qualsevol altra anàlisi que hagi estat especificada i sigui necessari utilitzar, haurà de ser aprovada per la Direcció
d’Obra.

Article 4. Àrids per a formigons i morters
La natura dels àrids i la seva preparació han de permetre garantir l’adequada resistència i durabilitat del formigó, així com
les restants característiques que s’exigeixin en el Plec de Condicions Tècniques Particulars.
Com a àrids per la fabricació de formigons es poden emprar sorres i graves existents en jaciments naturals, matxucats o
altres productes que s’utilitzin de forma habitual en la pràctica constructiva o resultin aconsellables com a conseqüència
d’estudis realitzats en un laboratori oficial. En qualsevol cas, complirà les condicions de la Instrucció de Formigó Estructural
(EHE).
Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles, o que s’utilitzin per a altres aplicacions diferents
de les ja sancionades per la pràctica, es realitzaran assaigs d’identificació mitjançant les anàlisis que convinguin en cada
cas.
Si s’utilitzen escòries siderúrgiques com a àrid, es comprovarà prèviament que són estables, de manera que no continguin
silicats inestables ni compostos ferrosos, amb el mètode d’assaig UNE 7243.
Es prohibeix l’ús d’àrids que continguin sulfurs oxidables.
Els àrids utilitzats compliran amb les limitacions de grandària fixades en l’EHE.
Article 5. Aigua per a amassament de formigons i morters
L’aigua per a l’amassament de formigons i morters, a més de les prescripcions que fixa l’EHE, haurà de complir amb les
següents:
- pH superior a 5 (UNE 7234:71)
- substàncies solubles inferiors a 15 g/l, segons UNE 7130:58
- sulfats inferiors a 1 g SO4/l, segons assaig UNE 7131:58
- ió clor per a formigó amb armadures, inferior a 6 g/l, segons UNE 7178:60
- greixos o olis de qualsevol classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235
- absència absoluta de glúcids, segons assaig UNE 7132:58
Article 6. Additius per a formigons i morters
Els additius que s’utilitzin per a millorar les característiques d’adormiment, enduriment, plasticitat i inclusió de l’aire del
formigó o del morter hauran de complir amb els límits fixats en l’EHE i, a més:

Article 3. Materials no consignats en el Projecte
Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de reunir les condicions que fixi la
Direcció d’Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació per les condicions que s’exigeixin.

- si s’utilitza clorur càlcic com a accelerador, la seva dosificació serà igual o inferior del 2% del pes del ciment i si es
tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, del 3,5% del pes del ciment
- si s’utilitzen agrejant per a formigons normals, la seva proporció serà tal que la disminució de la resistència a
compressió produïda per la inclusió de l’airejant sigui inferior al 20%. En cap cas la proporció d’airejant serà
superior del 4% del pes del ciment

1.1.1

Epígraf II. Condicions que han de complir els materials

- si s’utilitzen colorants, la proporció serà inferior al 10% del pes del ciment. No s’empraran colorants orgànics
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Article 7. Ciment per a formigons i morters
El ciment per a formigons i morters es podrà emmagatzemar en sacs o a granel. En el primer cas, el magatzem protegirà

Article 13. Encofrats en pilars, bigues i arcs

contra la intempèrie i la humitat, tant del sòl com de les parets. Si s’emmagatzema a granel, no es podran barrejar en un

Els encofrats que s’utilitzin per a pilars, bigues i arcs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós casos, però, compliran la

mateix lloc ciments de diferents qualitats i procedències.

condició que la deformació màxima d’una aresta encofrada respecte la teòrica, sigui inferior o igual de 1 cm de la longitud

S’exigirà al Contractista la realització d’assaigs, d’acord amb la normativa vigent i en laboratoris oficials, que demostrin que

teòrica. Igualment, hauran de tenir el confrontat el suficientment rígid per a suportar els efectes dinàmics del vibrament del

els ciments compleixen amb les condicions exigides.

formigó, de manera que el màxim moviment local produït per aquesta causa sigui de 5 mm.

Article 8. Acer laminat d’alta adherència en rodons per a armadures
S’acceptaran acers d’alta adherència que portin el segell de conformitat emès per un organisme homologat. Aquests acers

Article 14. Cal hidràulica
La cal hidràulica es podrà utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les següents condicions:

vindran marcats de fàbrica amb senyals indelebles per a evitar confusions en el seu ús. No presentaran ovals esquerdes,

- pes específic comprès entre dos enters i cinc dècimes i dos enters i vuit dècimes

bufats, ni minves de secció superiors al 5%. El mòdul d’elasticitat serà igual o superior a 2.100.000 kp/cm².

- densitat aparent superior a vuit dècimes

Es preveu que el límit elàstic de l’acer sigui de 4.200 kp/cm², de manera que la seva càrrega de trencament no serà inferior

- pèrdua de pes per calcinació al vermell blanc menor del 12%

a 5.250 kp/cm².

- adormiment entre 9 i 30 h

Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa l’EHE.

- residu de garbell 4900 malles menor del 6%
- resistència a la tracció de pasta pura als 7 dies superior a 8 kp/cm². Curació de la proveta un dia a l’aire i la resta

Article 9. Acer laminat

en aigua

L’acer utilitzat en els perfils d’acer laminat serà dels tipus establerts en la norma UNE EN 10025. També es podran utilitzar

- resistència a la tracció del morter normal als 7 dies superior a 4 kp/cm². Curació de la proveta un dia a l’aire i la

els acers establerts per les normes UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998.

resta en aigua

En qualsevol cas, es tindran en compte les especificacions del DB SE-A Seguretat Estructural Acer apartat 4.2 del CTE.

- resistència a la tracció de pasta pura als 28 dies superior a 8 kp/cm² i també superior en 2 kp/cm² a l’assolida al

Els perfils vindran amb la seva corresponent identificació de fàbrica, amb senyals indelebles per a evitar confusions. No

setè dia

presentaran ni esquerdes, ni ovals, ni bufats ni minves de secció superiors al 5%.
Article 15. Guix negre
Article 10. Productes per a la curació de formigons

El guix negre es podrà utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les següents condicions:

El color de la capa protectora que resulti de l’aplicació d’aquests productes en forma de pintura polvoritzada sobre la

- el contingut en sulfat càlcic semihidratat (SO4Ca/2H2O) serà com a mínim del 50% en pes

superfície de formigó serà clar, preferiblement blanc, per a evitar l’absorció de la radiació solar. Aquesta capa haurà de

- l’adormiment no començarà abans dels 2 minuts i no acabarà després dels 30 minuts

romandre intacta durant, com a mínim, 7 dies després d’una aplicació.

- en garbell 0,2 UNE 7050 no serà superior al 20%
- en garbell 0,08 UNE 7050 no serà superior al 50%

Article 11. Desencofrants

- les provetes prismàtiques 4-4-16 cm de pasta normal assajades a flexió, amb una separació entre suports de

La utilització de desencofrants aplicats en forma de pintura als encofrats, de manera que faciliten la seva separació del

10,67 cm, resistiran una càrrega central de 120 kg com a mínim

formigó, no serà possible si el seu ús no està expressament autoritzat.

- la resistència a compressió determinada sobre mitges provetes procedents de l’assaig a flexió, serà com a mínim
75 kp/cm². La presa de mostres s’efectuarà com a mínim en un 3% dels casos mesclant el guix procedent fins a

Article 12. Encofrats en murs
Els encofrats que s’utilitzin per als murs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós casos, hauran de tenir prou rigidesa,

obtenir per quartejament una mostra de 10 kg com a mínim. Els assaigs s’efectuaran segons les normes UNE
7064 i UNE 7065.

tirantets i puntals perquè la deformació màxima deguda a l’empenta del formigó fresc sigui inferior a 1 cm respecte la
superfície teòrica d’acabat. Per a mesurar aquestes deformacions s’aplicarà sobre la superfície desencofrada un regle

Article 16. Teules

metàl·lic de 2 m de longitud, recte si es tracta d’una superfície plana, o corbat si la superfície ho és.

Les teules de ciment per a la coberta s’obtindran a partir de superfícies còniques o cilíndriques que permetin un

Els encofrats per a formigó vist hauran de ser de fusta.

encavalcament de 70 a 150 mm o bé estaran dotades d’una part plana amb ressalts o dents de suport per a facilitar
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l’encaix de les peces. Les teules hauran de disposar de l’aprovació de l’Administració competent o una certificació de
conformitat inclosa en el Registre General del CTE, complint amb totes les seves condicions.

Article 22. Rajoles i lloses de terratzo
Les rajoles i les lloses de terratzo es composaran com a mínim d’una capa de petja de formigó o morter de ciment, triturats
de pedra o marbre, i, en general, colorants i d’una capa base de morter menys ric i àrid més gruixut.

Article 17. Plaques per a cobertes

Els àrids estaran nets i sense argila i matèria orgànica. Els colorants no seran orgànics i s’ajustaran a la norma UNE 41060.

Les plaques per a cobertes poden ser de materials diversos (poliester, acer, fibrociment amb fibres naturals, etc.), els quals

Les toleràncies en dimensions seran:

juntament amb les seves fixacions ha de garantir estanquitat. Les plaques que s’utilitzin han d’estar degudament

- per a mesures superiors a 10 cm, ± 0,5 mm

homologades i autoritzades per l’Administració competent.

- per a mesures iguals o inferiors a 10 cm, ± 0,3 mm
- el gruix mesurat en diferents punts del seu contorn no variarà més de 1,5 mm i no serà inferior als valors indicats

Article 18. Impermeabilitzants

a continuació

Les làmines impermeabilitzants podran ser bituminoses, plàstiques o de cautxú. Les làmines i les imprimacions hauran de

- s’entén a aquests efectes per costat, el major del rectangle si la rajola és rectangular, i si és d’una altra forma, el

portar una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les dimensions i el pes per m². Disposaran de

costat mínim del quadrat circumscrit

segell de qualitat, homologació o bé de segell o certificació de conformitat inclòs en el registre del CTE.

- el gruix de la capa de la petja serà uniforme i no menor de 7 mm en cap punt, i en les destinades a suportar

Els impermeabilitzants bituminosos s’hauran d’ajustar a un dels sistemes acceptats pel DB HS del CTE, les condicions del

trànsit o en les lloses no inferior a 8 mm

qual complirà. Si els impermeabilitzants són no bituminosos o bituminosos modificats haurà de disposar d’un document

- la variació màxima admissible en els angles, mesurada sobre un arc de 20 cm de radi, serà de ± 0,5 mm

d’idoneïtat tècnica, complint totes les seves condicions.

- la fletxa major d’una diagonal no sobrepassarà el ± 4‰ de la longitud
- el coeficient d’absorció d’aigua determinat segons la norma UNE 7008 serà inferior o igual al 15%

Article 19. Fàbrica de maó i bloc

- l’assaig de desgast s’efectuarà segons la norma UNE 7015, amb un recorregit de 250 m en humit i amb sorra

Les peces utilitzades en la construcció de fàbriques de maó o bloc s’ajustaran a allò estipulat en el DB SE-F Seguretat

com a abrasiu. El desgast màxim admissible serà de 4 mm i sense que aparegui la segona capa si es tracta de

Estructural Fàbrica apartat 4 del CTE.

rajoles per a interiors i de 3 mm en rajoles per a voreres o destinades a suportar trànsit

La resistència normalitzada a compressió mínima de les peces serà de 5 N/mm².

- les mostres per als assaigs es prendran per atzar, 20 unitats com a mínim del miler i 5 unitats per cada miler més,

Les peces se subministraran a l’obra amb una declaració del subministrador sobre la seva resistència i la categoria de

refusant o substituint per altres aquelles que tinguin defectes visibles, sempre que el nombre de descartades no

fabricació. La resistència a la compressió es determinarà amb la norma UNE 772, a partir de peces mostrejades segons la

superi el 5%

norma UNE 771.
Article 23. Entornpeus de terratzo
Article 20. Biguetes prefabricades

Les peces per a entornpeu de terratzo estaran fetes amb els mateixos materials que els del paviment, tindran un cantell

Les biguetes prefabricades seran armades o pretesades, segons s’especifiqui en la memòria, i hauran de disposar

rom i unes dimensions de 40x10 cm. Les exigències tècniques seran anàlogues a les del material del paviment.

d’autorització d’ús corresponent. Això no obstant, el fabricant haurà de garantir les seves propietats per escrit, si així se li
demanés.

Article 24. Rajoles vidriades

El fabricant haurà de facilitar instruccions addicionals per a la seva utilització i muntatge en cas que siguin necessàries,

Les rajoles vidriades seran peces poligonals, amb base ceràmica recoberta d’una superfície vidriada i de color per una de

essent responsable dels danys que es poguessin produir per manca de les instruccions necessàries.

les cares, que hauran de complir amb les següents condicions:

Tant el forjat com la seva execució s’adaptaran a la Instrucció de formigó estructural vigent.

- ser homogènies, de textura compacta i resistents al desgast
- no tenir esquerdes, barraques, plans, exfoliacions ni matèries estranyes que puguin disminuir la seva resistència i

Article 21. Plafons aïllants autoportants

vida útil

Els plafons aïllants autoportants estaran formats per dues xapes d’acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix cada una, entre les
3

- tenir un color uniforme, sense taques eflorescents

que se situa una planxa de gruix variable d’escuma de poliuretà de densitat 38 kg/m i conductivitat tèrmica 0,04 kW/mK.

- la superfície vitrificada serà completament plana, excepte els cantells roms o terminals

La qualitat de les xapes i de l’aïllant ha d’estar garantida amb els certificats corresponents.

- les rajoles estaran perfectament emmotllades i la seva forma i dimensions seran les assenyalades en els plànols
- la superfície de les rajoles serà brillant, excepte que explícitament, s’exigeixi que la tinguin mat
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- les rajoles situades a les cantonades no seran llisos sinó que presentaran, segons els casos, un cantell rom, llarg

Article 30. Pintura plàstica

o curt, o un terminal de cantonada esquerra o dreta, o un terminal d’angle entrant amb aparell vertical o horitzontal

La pintura plàstica estarà formada per un vehicle format per un vernís adquirit i els pigments estaran constituïts per

- la tolerància en les dimensions serà d’un 1% de menys i d’un 0% de més, per a les de primera classe.

biòxid de titani i colors resistents.

- la determinació dels defectes en les dimensions es farà aplicant una esquadra perfectament ortogonal a una
vertical qualsevol de la rajola, fent coincidir una de les arestes amb un costat de l’esquadra. La desviació de
l’extrem de l’altra aresta respecte el costat de l’esquadra és l’error absolut, que es traduirà a percentual

Article 31. Colors, olis i vernissos
Totes les substàncies d’ús general en la pintura hauran de ser de qualitat excel·lent.
Els colors tindran les condicions següents:

Article 25. Guixos

- facilitat per a estendre’s i cobrir perfectament les superfícies

Els guixos que s’utilitzin per a l’arrebossat de parets procediran de la calcinació de les roques de sulfat càlcic, que

- fixació de la seva tinta

en perdre part de l’aigua és apte per a prendre’s.

- facultat d’incorporar-se a l’oli i color

La recepció de l’obra es farà en sacs; queda exclòs el lliurament a l’engròs. El material s’emmagatzemarà en un lloc

- ser inalterables a l’acció dels olis o d’altres colors

protegit de la pluja i el Sol, d’ambient sec. No ha d’estar exposat a corrents perllongats d’aire i elevat del terra de

- insolubilitat en l’aigua

magatzem.

Els olis i vernissos tindran les condicions següents:

Quan el guix està en bones condicions, barrejat amb aigua, ha de donar una pasta untosa al tacte, que s’enganxi a

- ser inalterables per l’acció de l’aire

les mans, faciliti una presa ràpida adquirint duresa i solidesa.

- conservar la fixació dels colors

Es considera temps vàlid d’aplicació, des de l’obtenció de la pasta untosa, fins que no pot estendre’s.

- transparència i color perfectes
Els colors estaran ben mòlts i es barrejaran amb l’oli ben purificats i sense pòsits. No s’admetrà que en utilitzar els

Article 26. Portes

colors deixin taques o ràfegues que indiquen la presència de substàncies estranyes.

Les portes de fusta, de PVC o metàl·liques que s’utilitzin hauran de tenir l’aprovació de l’autoritat competent o un document
d’idoneïtat tècnica emès per un organisme autoritzat.

Article 32. Canonades
Les canonades de qualsevol tipus (ferro galvanitzat, ciment, acer, coure, etc.) seran perfectament llisos, de secció

Article 27. Bastiments
Els bastiments dels marcs interiors de les portes seran de primera qualitat, amb una escairada mínima de 7x5 cm.

circular i ben calibrada. No s’admetran els que presentin ondulacions o desigualtats a 5 mm, ni rugositats de més de
2 mm de gruix.
La tolerància admesa per als diàmetres superiors ha de ser inferior a l’1,5%. Les mesures han de coincidir amb les

Article 28. Finestres i portes metàl·liques

que consten als Plànols del Projecte.

Els perfils utilitzats en la fabricació de finestres i portes metàl·liques seran especials de doble junta i compliran totes

Els trams de canonades es tallaran a les dimensions exactes i s’utilitzaran els accessoris corresponents per als

les prescripcions legals. No s’admetran rebaves ni curvatures, i es refusaran els elements que tinguin algun defecte

canvis de direcció i acoblament.

de fabricació.

Les peces d’unió de les canonades de ferro galvanitzat seran de ferro mal·leable galvanitzat amb junta esmerilada.
Les canonades de fibrociment o de ciment galvanitzat no tindran cap soldadura, prèvia verificació a fàbrica, i a l’igual

Article 29. Pintura al tremp

que les juntes i la resta de peces, han de resistir 10 atm de pressió, sotmeses a la prova de 15 atm pel cap baix.

La pintura al tremp estarà composada per una cola dissolta en aigua i un pigment mineral finament dispers amb
l’addició d’un antiferment tipus formol per a evitar la putrefacció de la cola. Els pigments a utilitzar podran ser:

Article 33. Baixants

- blanc de zinc, que complirà la norma UNE 48041

Els baixants, tant d’aigües pluvials com fecals, seran de fibrociment o materials plàstics que tinguin autorització d’ús.

- litopó, que complirà la norma UNE 48040

No s’admetran baixants de diàmetre inferior a 90 mm.

- biòxid de titani, segons la norma UNE 48044

Totes les unions entre tubs i peces especials es realitzaran mitjançant unions Gibault.

També es podran utilitzar mescles d’aquests pigments amb carbonat càlcic i sulfat bàsic. Aquests dos últims
productes, considerats com a càrregues, no podran entrar en una proporció superior al 25% del pes del pigment.
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Article 34. Canonades per al subministrament d’aigua o gas

2.2. Prescripcions quant a l’execució per unitats

Si la xarxa de distribució d'aigua i gas natural es realitza amb canonada de coure, la canonada de gas se sotmetrà a
la pressió de prova exigida per l’empresa subministradora, operació que s’efectuarà una vegada acabat el muntatge.
Les designacions, pesos, gruixos de paret i toleràncies s’ajustaran a les normes de les empreses subministradores.

Seran d'aplicació les disposicions contingudes en l'annex a aquest plec de condicions, que prevaldran sobre les condicions

Les vàlvules a les que se sotmetrà a una pressió de prova superior en un 50% a la pressió de treball seran de marca

dels articles 38 a 70, en cas de contradicció.

acceptada per l’empresa subministradora i amb les característiques que aquesta indiqui.
Els codis indicats en l'annex són únicament a títol indicatiu, aplicant-se la descripció a l'element, tot i que no coincideixi el
Article 35. Materials per a instal·lacions d‘equipaments sanitaris

codi.

Els aparells, els materials i els equips sanitaris que s’instal·lin es protegiran duran el període de construcció amb la
finalitat d’evitar danys que pugui ocasionar l’aigua, la brossa, les substàncies químiques o els elements mecànics.

En cas de no quedar definides aquestes condicions, s'aplicaran les disposicions generals dels articles 38 a 70.

Els aparells seran nous de trinca i estaran exempts d’imperfeccions, trencaments, encrostonaments i altres defectes
que puguin classificar-se de segona classe.
Els materials seran de la millor qualitat que exigeix la seva classe o tipus, i procediran de fabricants acreditats.

Article 38. Explanació i préstecs
38.1. Definició
L’explanació consisteix en el conjunt d’operacions per a excavar, evacuar, emplenar i anivellar el terreny, així com les

Article 36. Materials per a la instal·lació elèctrica
Tots els materials que s’utilitzin en la instal·lació elèctrica, tant d’alta com de baixa tensió hauran de complir amb les

zones de préstecs que es poguessin necessitar i el consegüent transport dels productes remoguts al dipòsit o lloc
d’utilització.

prescripcions tècniques que dicten les normes internacionals, els reglaments en vigor i les normes de la companyia
subministradora d’energia elèctrica.

38.2. Execució de les obres

Els cables que s’utilitzaran seran unipolars, amb conductors de coure i aïllament de polietilè. La secció mínima dels

Una vegada s’hagin acabat les operacions d’esbrossada del terreny, s’iniciaran les obres d’excavació, ajustant-se a les

cables serà d’1,5 mm2. Es rebutjaran aquells cables que provinguin de fàbrica amb qualsevol desperfecte. La

alineacions, pendents, dimensions i demés informació continguda en els plànols.

tolerància en la secció real dels conductors serà inferior al 3%. La càrrega de trencament no ha de ser inferior a 42

La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no s’hagués extret en l’esbrossada, s’acceptarà per a la seva

kp/cm i l’allargament permanent, en el moment de produir-se la ruptura, no inferior al 20%.

utilització posterior en protecció de superfícies que es puguin erosionar. En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es

Els tubs protectors per a allotjar els conductors seran de policlorur de vinil, circulars, amb una tolerància del 5% en

mantindrà separada de la resta dels productes excavats.

el seu diàmetre. Les caixes de derivació o pas seran també de policlorur de vinil.

Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació, amb excepció de la terra vegetal, es podran utilitzar en la formació de

Les llumeneres es construiran amb xassís de xapa d’acer de qualitat, amb gruix o nervadures suficients per a assolir

rebliments i altres usos fixats en aquest Plec i es transportaran directament a les zones previstes dins del solar, o abocador

la rigidesa necessària.

si no tinguessin aplicació en l’obra. En qualsevol cas no es rebutjarà cap material excavat sense autorització prèvia.

Els endolls amb presa de terra tindran aquesta presa disposada de forma que sigui la primera en establir-se i la

Durant les diverses etapes de la construcció de l’explanació, les obres es mantindran en perfectes condiciones de

darrera en desaparèixer i seran irreversibles, sense possibilitat d’error en la connexió.

drenatge.
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El material excavat no es podrà col·locar de forma que representi un perill per a construccions existents, per pressió directa
Article 37. Altres materials

o per sobrecàrrega dels rebliments contigus.

La resta de materials que s’usin en l’obra i dels que no es detallen les condicions, han de ser de primera qualitat, i

Les operacions d’esbrossada i neteja s’efectuaran amb les precaucions necessàries, per a evitar danys a les construccions

abans de la seva col·locació han de ser reconeguts per la Direcció Facultativa, clàusula que es fa extensible als

veïnes i a les ja existents.

inclosos i detallats, la qual dictarà la idoneïtat o per defecte, els rebutjarà.

Els arbres que calgui aterrar cauran cap el centre de la zona objecte de la neteja, afitant-se les zones de vegetació o arbrat
destinades a romandre al seu lloc.
Totes les soques i arrels majors de 10 cm de diàmetre seran eliminats fins una profunditat no inferior a 50 cm per sota de la
rasant d’excavació i no menor de 15 cm per sota de la superfície natural del terreny.
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Tots els buits causats per l’extracció de soques i arrels s’emplenaran amb material anàleg a l’existent i es compactaran fins

La Direcció Facultativa podrà ordenar en qualsevol moment la col·locació d’apuntalaments, estintolaments i proteccions

que la seva superfície s’ajusti al nivell exigit.

superficials del terreny.

No existeix obligació per part del Contractista de trossejar la fusta a longituds inferiors a 3 m.

El Contractista adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar l’entrada d’aigua, mantenint lliure de la mateixa la zona

L’execució d’aquests treballs es realitzarà produint les menors molèsties possibles a les zones habitades properes al

d’excavació, col·locant-hi els atalls, drenatges, proteccions, cunetes, canaletes i conductes de desguàs que calgui.

terreny esbrossat.

Les aigües superficials hauran de ser desviades pel Contractista i canalitzades abans que arribin als talussos, les parets i el
fons de l’excavació de la rasa.

38.3. Amidament i pagament

El fons de la rasa haurà de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, capes de terreny inadequat o qualsevol

L’excavació de l’explanació es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses

element estrany que pogués debilitar la seva resistència. Es netejaran les esquerdes i fissures, i s’emplenaran amb

immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses immediatament després d’acabar-los.

material compactat o formigó.

L’amidament es farà sobre els perfils obtinguts.

La separació entre el tall d’obra de la màquina i l’apuntalament no serà superior a una vegada i mitja la profunditat de la
rasa en aquest punt.

Article 39. Excavació en rases i pous

En el cas de terrenys que es puguin meteoritzar o erosionar pel vent o la pluja, les rases mai romandran obertes més de 8

39.1. Definició

dies, sense que siguin protegides o bé s’hagin acabat els treballs.

L’excavació en rases i pous consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per aconseguir l’emplaçament adequat per a

Un cop s’assoleixi la cota inferior de l’excavació de la rasa per a fonamentació, es farà una revisió general de les

les obres fonamentació, de fàbrica i estructures, incloent les rases de drenatge o altres anàlogues que siguin necessàries.

edificacions mitgeres, per a observar si s’han produït desperfectes i prendre les mesures pertinents.

La seva execució inclou les operacions d’excavació, anivellament, evacuació del terreny i el consegüent transport dels

Mentre no s’efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de la rasa, es conservaran els apuntalaments i

productes remoguts al dipòsit o lloc d’utilització.

estintolaments que hagin estat necessaris, així com les tanques, tancaments i la resta de mesures de protecció.
Els productes resultants de l’excavació de les rases, que siguin aprofitables per a un rebliment posterior, es podran

39.2. Execució de les obres

dipositar en pilons situats en un solo costat de la rasa, i a una separació del marge de la mateixa de 0,60 m com a mínim,

El Contractista de les obres notificarà amb prou antelació el començament de qualsevol excavació, per a permetre que es

deixant lliures, camins, voreres, cunetes, canals i la resta de passos i serveis existents.

puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny inalterat. El terreny natural adjacent al de l’excavació o es
modificarà ni renovarà sense autorització.

39.3. Preparació de fonamentacions

L’excavació continuarà fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s’obtingui una superfície neta i ferma, a nivell o

En l’excavació de fonaments es profunditzarà fins al límit indicat en el Projecte. Els corrents o aigües pluvials o subterrànies

esglaonada, segons s’ordeni. Això no obstant, la Direcció Facultativa podrà modificar la profunditat, si a la vista de les

que es poguessin presentar, es cegaran o desviaran emprant els mitjans adequats.

condiciones del terreny així ho considerés oportú per aconseguir una fonamentació satisfactòria.

Abans de procedir a l’abocament del formigó i a la col·locació de les armadures de fonamentació, es disposarà d’una capa

El replantejament es realitzarà de tal forma que existiran punts fixos de referència, tant de cotes com de nivell, sempre fora

de formigó de neteja de 10 cm de gruix degudament anivellada.

de l’àrea d’excavació.

L’import d’aquesta capa de formigó es considera inclòs en els preus unitaris de fonamentació.

Es portarà a l’obra un control detallat dels amidaments de l’excavació de les rases.
El començament de l’excavació de rases es realitzarà quan existeixin tots els elements necessaris per a la seva excavació,

39.4. Amidament i pagament

inclosa la fusta per a un possible apuntalament.

L’excavació en rases o pous es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses

La Direcció Facultativa indicarà sempre la profunditat dels fons de l’excavació de la rasa, encara que sigui diferent a la del

immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses immediatament després d’acabar-los.

Projecte, essent el seu acabat net, a nivell o esglaonat.
El Contractista ha d’assegurar l’estabilitat dels talussos i parets verticals de totes les excavacions que realitzi, aplicant els

Article 40. Rebliment i piconament de rases de pous

mitjans d’apuntalament, estintolament i protecció superficial del terreny que consideri necessaris per a impedir

40.1. Definició

despreniments, ensorraments i lliscaments que poguessin causar dany a persones o a les obres, encara que aquests

El rebliment i piconament de rases de pous consisteix en l’extensió o compactació de materials terrossos, procedents

mitjans no estiguessin definits en el Projecte, o no haguessin estat ordenats per la Direcció Facultativa.

d’excavacions anteriors o préstecs per al rebliment de rases i pous.
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40.2. Extensió i compactació

41.2. Fabricació de formigons

Els materials de rebliment s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement horitzontals. El gruix

En la confecció i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals de l’EHE.

d’aquestes tongades serà l’adequat als mitjans disponibles perquè s’obtingui a tot arreu el mateix grau de compactació

Els àrids, l’aigua i el ciment es dosificaran automàticament en pes. Les instal·lacions de dosificació, a l’igual que la resta per

exigit.

a la fabricació i posada en obra del formigó s’hauran de sotmetre al que indiqui la normativa vigent.

La superfície de les tongades serà horitzontal o convexa amb pendent transversal màxim del 2%. Una vegada estesa la

Les toleràncies admissibles en la dosificació seran del 2% per a l’aigua i el ciment, 5% per a les diferents grandàries d’àrids

tongada, es procedirà a la seva humectació, si escau.

i 2% per a l’àrid total. En la consistència del formigó s’admetrà una tolerància de 20 mm mesurada amb d’Abrams.

El contingut òptim d’humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària disponible i dels resultats que s’obtinguin

La planta formigonera haurà de realitzar una mescla regular i íntima dels components proporcionant un formigó de color i

dels assaigs realitzats.

consistència uniforme.

En els casos especials en els que la humitat natural del material sigui excessiva per aconseguir la compactació prevista, es

En la formigonera s’haurà de col·locar una placa en la que es faci constar la capacitat i la velocitat en revolucions per minut

prendran les mesures adequades procedint fins i tot a la dessecació per aireig, o per addició d’una mescla de materials

recomanades pel fabricant, les quals mai s’hauran de sobrepassar.

secs o substàncies apropiades com cal viva.

Abans d’introduir el ciment i els àrids en el mesclador, aquest s’haurà carregat d’una part de la quantitat d’aigua requerida

Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà posteriorment a la compactació mecànica de la tongada.

per la massa completant-se la dosificació d’aquest element en un període de temps no inferior a 5 segons ni superior a la

Sobre les capes en execució s’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit fins que s’hagi completat la seva composició.

tercera part del temps de mescla, comptats a partir del moment en què el ciment i els àrids s’hagin introduït en el

Si el rebliment s’hagués de realitzar sobre terreny natural, primer es farà la desbrossada i neteja del terreny, a continuació

mesclador. Abans de tornar-la a carregar, la formigonera es buidarà completament.

s’excavarà i s’extraurà el material inadequat en la profunditat requerida pel Projecte, i s’escarificarà posteriorment el terreny

No es permetrà tornar a amassar en cap cas formigons que s’hagin adormit parcialment, encara que s’afegeixin noves

per aconseguir l’entrellaçament entre el rebliment i el terreny.

quantitats de ciment, àrids i aigua.

Quan el rebliment s’assenti sobre un terreny que té presència d’aigües superficials o subterrànies, es desviaran les
primeres i es captaran i conduiran les segones, abans de començar l’execució.

41.3. Mescla en obra

Si els terrenys fossin inestables, aparegués torba o argiles toves, s’assegurarà l’eliminació d’aquest material o la seva

L’execució de la mescla en obra es farà de la mateixa forma que la indicada per a la mescla en planta formigonera.

consolidació.
El rebliment de l’extradós dels murs es realitzarà quan aquests tinguin la resistència requerida i no abans dels 21 dies si

41.4. Transport de formigó

són de formigó.

El transport des de la planta formigonera es farà tan ràpidament com sigui possible.

Si ha plogut, no s’estendrà una nova tongada de rebliment o terraplè fins que el terreny s’hagi assecat o s’escarificarà

En cap cas s’admetrà que es col·loquin en obra formigons que tinguin un principi d’adormiment o que presentin qualsevol

afegint la següent tongada més seca, fins aconseguir que la humitat final sigui l’adequada.

altra alteració.

Si per raons de sequedat calgués humitejar una tongada es farà uniformement, sense que existeixin embassaments.

Al carregar els elements de transport no s’han de formar amb les masses pilons cònics, els quals afavoririen la segregació.

S’aturaran els treballs de terraplenat quan la temperatura baixi de 2ºC.

Quan la fabricació de la mescla s’hagi realitzat en una instal·lació central, el seu transport a obra s’haurà de realitzar
utilitzant camions proveïts d’agitadors.

40.3. Amidament i pagament
Les diferents zones dels rebliments s’abonaran per m³ realment executats, mesurats per diferència entre les dades inicials,

41.5. Posada en obra del formigó

preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses immediatament després de compactar el

Com a norma general, no ha de transcórrer més d’una hora entre la fabricació del formigó, la seva posada en obra i la seva

terreny.

compactació.
No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiors a 1 m, quedant prohibit tirar-lo amb pales a gran
Article 41. Formigons

distància, distribuir-lo amb rasclet, o fer-lo avançar més de 0,5 m dels encofrats.

41.1. Dosificació de formigons

Quan s’aboqui el formigó es remourà enèrgicament i eficaçment perquè les armadures quedin perfectament envoltades,

El Contractista ha d’efectuar l’estudi granulomètric dels àrids, dosificació d’aigua i consistència del formigó d’acord amb els

cuidant especialment els llocs on hi ha gran quantitat d’acer, i procurant que es mantinguin els recobriments i la separació

mitjans i posada en obra que s’utilitzin en cada cas, i sempre complint allò prescrit en l’EHE.

entre les armadures.
En les lloses, l’estesa del formigó s’executarà de manera que l’avanç es realitzi en tot el seu gruix.
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En les bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, emplenant-les en tota la seva alçada i procurant que el

41.10. Limitacions d’execució

front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions i la beurada escorri al llarg de l’encofrat.

El formigonat se suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, prenent-se les mesures necessàries per a impedir
l’entrada de l’aigua de pluja a les masses de formigó fresc que provoqui el rentatge de superfícies. Si aquest fet arribés a

41.6. Compactació del formigó

ocórrer, caldrà picar la superfície rentada, regar-la i continuar el formigonat després d’aplicar beurada de ciment.

La compactació de formigons es farà per vibració. Els vibradors s’aplicaran sempre de manera que el seu efecte s’estengui

Abans de formigonar caldrà efectuar:

a tota la massa, sense que es produeixin segregacions. Si s’utilitzen vibradors interns, s’hauran de submergir

- el replantejament d’eixos i cotes d’acabament

longitudinalment en la tongada subjacent i s’hauran de retirar també longitudinalment sense desplaçar-los transversalment

- la col·locació de les armadures

mentre estiguin submergits en el formigó. L’agulla s’introduirà i enretirarà lentament, i a velocitat constant, per a la qual cosa

- la neteja i humitejament dels encofrats

es recomana que no se superin els 10 cm/s, vigilant que l’agulla no toqui les armadures. La distància entre els punts

Durant el formigonat caldrà tenir en compte que:

successius d’immersió no serà superior a 75 cm, i serà la convenient per a produir en tota la superfície de la massa vibrada

- l’abocament es realitzarà des d’una alçada màxima d’1 m, excepte que s’utilitzin mètodes de bombament a

una humectació brillant, essent preferible vibrar en pocs punts prolongadament. No s’introduirà el vibrador a menys de 10

distància que impedeixin la segregació dels components del formigó. Es realitzarà per tongades de 30 cm. Es

cm de la paret de l’encofrat.

vibrarà sense que ni armadures ni encofrats experimentin moviments bruscos o sacsejades, procurant que no
queden barraques i que es mantingui el recobriment adequat

41.7. Curació del formigó

- se suspendrà el formigonament quan la temperatura baixi dels 0ºC, o es prevegi que ho faci en les properes 48 h.

Durant el primer període d’enduriment, el formigó se sotmetrà a un procés de curació segons el tipus de ciment utilitzat i les

Es podran utilitzar mitjans especials en aquestes circumstàncies, però amb l’autorització de la Direcció Facultativa

condicions climatològiques del lloc.

- no es deixaran juntes horitzontals, però si a malgrat tot se’n produïssin, es procedirà a la neteja, rascada o

En qualsevol cas, s’haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar totes les causes ja siguin externes, sobrecàrrega o

picatge de superfícies de contacte, abocant a continuació morter ric en ciment, i formigonant seguidament. Si

vibracions que puguin provocar la fissuració de l’element formigonat. Una vegada humitejat el formigó, es mantindran

haguessin transcorregut més de 48 h es tractarà la junta amb resines epoxi.

humides les seves superfícies, mitjançant xarpelleres, estoretes de palla o altres teixits anàlegs durant 3 dies si el

- no es barrejaran formigones de diferents tipus de ciment

conglomerant utilitzat fos ciment Pòrtland I-35, augmentant aquest termini en el cas que el ciment utilitzat fos d’enduriment
més lent.

Després del formigonat caldrà considerar que:
- la curació es farà mantenint humides les superfícies de les peces fins que s’assoleixi un 70% de la seva
resistència

41.8. Juntes en el formigonat

- es procedirà al desencoframent de les superfícies verticals un cop transcorreguts 7 dies, i de les horitzontals com

Les juntes podran ser de formigonat, contracció o dilatació, i hauran de complir el que s’especifiqui en els plànols.

a mínim als 21 dies. El desencoframent es realitzarà seguint les indicacions de la Direcció Facultativa.

Es procurarà que les juntes creades per les interrupcions en el formigonat quedin normals a la direcció dels esforços de
compressió màxims, o on els seus efectes siguin menys perjudicials.

41.10. Amidament i pagament

Quan es puguin produir els efectes deguts a la retracció, es deixaran juntes obertes durant algun temps perquè les masses

El formigó es mesurarà i pagarà per m³ realment abocat en obra, mesurant entre cares interiors d'encofrat de superfícies

contigües puguin deformar-se lliurement. L’ample d’aquestes juntes haurà de ser el necessari perquè, quan correspongui,

vistes. En les obres de fonamentació que no necessitin encofrat es mesurarà entre cares de terreny excavat. En el cas que

es puguin formigonar correctament.

en el Quadre de Preus la unitat de formigó s’expressi en m², com és el cas de soleres i forjats, es mesurarà d’aquesta

Quan es reprenguin els treballs es netejarà la junta de qualsevol brutícia, beurada o àrid que hagi quedat solt, i s’humitejarà

forma per m² realment executat, incloent en els amidaments totes les desigualtats i augments de gruix deguts a les

la seva superfície sense excés d’aigua, aplicant en tota la seva superfície beurada de ciment abans d’abocar el nou

diferències de la capa inferior. Si en el Quadre de Preus s’indiqués que està inclòs l’encofrat, l’acer o altres elements,

formigó. Es procurarà allunyar les juntes de formigonat de les zones en l'armadura està sotmesa a fortes traccions.

sempre es considerarà el mateix amidament del formigó per m³ o per m². En el preu hi van inclosos sempre els serveis i
costos de curació del formigó.

41.9. Acabament dels paraments vistos
Si no es prescriu res en sentit contrari, la màxima fletxa o irregularitat que poden presentar els paraments plans, mesurada

Article 42. Control del formigó

respecte un regle de 2 m de longitud aplicada en qualsevol direcció serà de 6 mm per a les superfícies vistes i de 25 mm

A més dels controls indicats en els apartats anteriors i dels que pugui ordenar en diferents moments la Direcció Facultativa,

per a les superfícies ocultes.

es realitzaran tots els controls del formigó que prescriu l’EHE:
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- resistència característica fck =25 N/mm²

No es deixaran elements separadors o tirants en el formigó després de desencofrar, sobretot en ambients agressius.

- consistència plàstica i acer B-500S

S’anotarà la data de formigonat de cada peça, per a controlar el seu desencoframent.

El control de l'obra serà el que s’indiqui en els Plànols del Projecte.

El suport sobre el terreny es realitzarà mitjançant taulons/dorments.
Si l’alçada és excessiva per als puntals, es realitzaran plans intermedis amb taulons col·locats perpendicularment a

Article 43. Morters

aquests. Les línies de puntals inferiors aniran travats.

43.1. Dosificació de morters

Es vigilarà la correcta col·locació de tots els elements abans de formigonar, així com la neteja i humitejament de les

Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d’obra, indicant-ne quin s’ha d’utilitzar en cada cas per a

superfícies.

l’execució de les diferents unitats d’obra.

L’abocament del formigó es realitzarà a la menor alçada possible.
S’aplicaran els desencofrants abans de col·locar les armadures.

43.2. Fabricació de morters

Els encofrats hauran de resistir les accions que es desenvolupin durant l’operació d’abocament i vibració, i hauran de tenir

Els morters es fabricaran en sec, i es continuarà el batement després d’abocar l’aigua en la forma i quantitat fixada, fins a

la rigidesa necessària per a evitar deformacions, d’acord amb les següents toleràncies:

obtenir una pasta homogènia de color i consistència uniforme sense grumolls.
Gruixos en m

Tolerància en mm

43.3. Amidament i pagament

 0,10

2

El morter acostuma a ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu amidament va inclòs en les unitats a les que serveix: fàbrica

De 0,11 a 0,20

3

de maons, arrebossats i paviments, entre d’altres. En algun cas excepcional s’amidarà i pagarà per m³, per a la qual cosa

De 0,21 a 0,40

4

s’obtindrà el seu preu del Quadre de Preus, si hi és, o bé obtenint un nou preu contradictori.

De 0,41 a 0,60

6

De 0,61 a 1,00

8

> 1,00

10

Article 44. Encofrats
44.1. Construcció i muntatge
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistència i la rigidesa necessàries

Dimensions horitzontals o verticals entre eixos:

perquè amb el ritme previst de formigonat, i especialment sota els efectes dinàmics produïts pel sistema de compactació

parcials

20

exigit o adoptat, no s’originin esforços anormals en el formigó, ni durant la seva posada en obra, ni durant el seu període

totals

40

d’enduriment, així com tampoc moviments locals en els encofrat superiors a 5 mm.
Els enllaços dels diferents elements o plans dels motlles seran sòlids i senzill, de manera que el seu muntatge es verifiqui

Volades:

amb facilitat.

en una planta

10

Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure es disposaran amb la contrafletxa necessària

en total

30

perquè una vegada encofrat i carregat l’element, aquest conservi una lleugera cavitat en l’intradós.
Els motlles ja utilitzats i que s’utilitzin per a unitats repetides seran curosament rectificats i netejats.

44.2. Estintolaments i cintres. Construcció i muntatge

Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonat, per evitar l’absorció de l’aigua continguda en el formigó, i es

Els estintolaments i les cintres hauran de ser capaços de resistir el seu propi pes i el de l’element complet sustentat, així

netejaran especialment els fons deixant obertures provisionals per a facilitar aquesta feina.

com altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre ells (operaris, maquinària, vent, etc.).

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del reg i del formigó, sense que

Els estintolaments i les cintres tindran la resistència i disposició necessàries perquè en cap moment els moviments locals,

deixin escapar la pasta durant el formigonat, per a la qual cosa es podrà realitzar un segellament apropiat.

sumats en el seu cas als de l’encofrat sobrepassin els 5 mm, ni els del conjunt 1/1.000 de la llum.

Es tindran en compte els plànols de l’estructura i d’especejament dels encofrats.
Per a la confecció de les diverses parts de l’encofrat, es farà el muntatge segons un ordre preestablert en funció de la peça

44.3. Desencofrat i destintolament del formigó

a formigonar. Si és un mur, primer es col·loca una cara, després l’armadura i, per últim l’altra cara. Si és en pilars, primer es

El desencofrat de costaners verticals d’elements de poc cantell podrà efectuar-se al cap d’un dia de formigonada la peça, a

col·loca l’armadura i després l’encofrat. Si és en bigues, primer se situa l’encofrat i tot seguit l’armadura.

menys que durant aquest interval s’hagin produït baixes temperatures i altres fets que hagin alterat el procés normal

233

Article 46. Elements estructurals prefabricats

d’enduriment del formigó. Els costaners verticals d’elements de gran cantell no s’hauran de retirar abans dels 2 dies amb
les mateixes excepcions indicades anteriorment, excepte si s’utilitza una curació a vapor.

46.1. Definició

El destintolament podrà realitzar-se quan, a la vista de les circumstàncies i la temperatura, en el resultat de les proves de

Els elements estructurals prefabricats són les diferents peces (pilars, jàsseres, bigues triangulars i escales) col·locades a

resistència l’element de construcció sustentat hagi adquirit el doble de la resistència necessària per a suportar els esforços

l’obra.

que apareguin al destintolar. El destintolament es farà de manera suau i uniforme. Es recomana l’ús de falques, gats,

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions de

caixes de sorra i altres dispositius, quan l’element a destintolar sigui d’una certa importància.

- preparació de la zona de treball

El desencoframent es realitzarà complint amb les següents condicions:

- preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament

- no es procedirà al desencoframent fins que hagi transcorregut un mínim de 7 dies per als suports i de 3 dies per a

- replantejament i marcatge dels eixos

la resta de casos, sempre que es compti amb el vist-i-plau de la Direcció Facultativa

- col·locació i fixació provisional de les peces

- els taulers de fons i els plans d’estintolament es desencofraran seguint les indicacions de l’EHE, amb la

- col·locació a plom i anivellament definitius de les peces

conformitat prèvia de la Direcció Facultativa. Es procedirà a afluixar les falques, deixant l’element separat uns 3 cm
durant 12 h, efectuant aleshores la comprovació de la fletxa per a veure si és admissible

46.2. Condicions generals

- quan el desencoframent sigui dificultós, es regarà abundantment. També es podrà aplicar un desencofrant

Les peces han de quedar recolzades sobre la seva estructura de suport, i hi ha de quedar a nivell.

superficial

El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament.

- s’apilaran els elements d’encoframent que es vagin a reutilitzar, després d’una acurada neteja

El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides en l’EHE.
Les peces no han de tenir superfícies brutes, arestes escantonades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.

44.4. Amidament i pagament

La longitud de recolzament de les peces i la llargària de l’encastament han de ser, com a mínim, l'especificada en el

Els encofrats s’amidaran sempre per m² de superfície en contacte amb el formigó. No es pagaran els excessos

Projecte. a la DT.

d’encoframent ni els elements auxiliars de subjecció o estintolaments necessaris per a mantenir l’encofrat en una posició

Les peces s’han de col·locar en la posició i nivell previstos en el Projecte.

correcta i segura contra esforços de vent, etc. En el preu de l’encofrat s’inclouen, a més, els desencofrants i les operacions

S’admet una tolerància d'execució del nivell de ± 20 mm

de desencoframent i retirada del material. En el cas que en el Quadre de Preus estigui inclòs l’encofrat en la unitat de
formigó, s’entén que tant l’encofrat com els elements auxiliars i el desencofrat van inclosos en l’amidament del formigó.

46.3. Execució
La col·locació de les peces s'ha de realitzar de manera que no rebin cops que les puguin afectar.

Article 45. Armadures

Per a la col·locació s'ha de suspendre cada peça pels punts preparats a aquest efecte.

45.1. Col·locació, recobriment i empalmament d’armadures

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la Direcció Facultativa el pla de muntatge, en el que s'ha d'indicar el mètode i

Totes les operacions de col·locació, recobriment i empalmament d’armadures s’efectuaran d’acord amb l’EHE.

mitjans auxiliars previstos.
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, perquè ho

45.2. Amidament i pagament

aprovi la Direcció Facultativa, el programa d'interrupció, restricció o desviament del trànsit.

Es pagaran els kg realment col·locats per a les armadures d’acer, una vegada descomptats els plans d’execució, per
amidament de la seva longitud, afegint la longitud dels encavalcaments d’empalmament, mesurats en obra, i aplicant els

46.4. Amidament i pagament

pesos unitaris corresponents als diferents diàmetres utilitzats.

Les jàsseres i escales es mesuraran per m lineal col·locat. Per als pilars i bigues es mesuraran les unitats colades. Les

En cap cas es pagaran per encavalcaments un pes superior al 5% del pes del rodó resultant de l’amidament efectuat en el

diferents peces seran valorades amb el preu consignat en el Quadre de Preus número 1.

pla sense encavalcaments..
El preu comprendrà l’adquisició, el transport, la pesada, la neteja de les armadures si calgués, el doblegament, la hissada,

Article 47. Estructures d’acer

la sustentació i col·locació en obra, inclòs el filferro per a lligams i separadors, la pèrdua per retalls i totes les operacions i

47.1. Descripció

mitjans auxiliars que calguessin.

El sistema estructural d’acer s’executa amb elements d’acer laminat.
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47.2. Condicions prèvies

i es tindrà en compte que:

Les condicions prèvies per a l’execució de les estructures d’acer són que:

- es prepararan les superfícies a soldar realitzant exactament els gruixos de gorja, les longituds de soldadura i la

- es disposarà de zones d’aplec i manipulació apropiades

separació entre els eixos de soldadura en unions discontínues

- les peces seran de les característiques descrites en el projecte d’execució

- els cordons es realitzaran uniformement, sense mossegades ni interrupcions. Després de cada cordó s’eliminarà

- es comprovarà el treball de soldadura de les peces compostes realitzades al taller

l’escòria amb piqueta i raspall

- les peces estaran protegides contra la corrosió amb pintures adequades

- es prohibeix qualsevol refredament anormal de les soldadures per ser excessivament ràpid
- els elements soldats per a la fixació provisional de les peces s’eliminaran curosament amb bufador, però mai a

47.3. Components

cops. Les restes de soldadures s’eliminaran amb radial o llima

Els components de l’estructura d’acer són:

- una vegada inspeccionada i acceptada l’estructura es procedirà a la seva neteja i protecció antioxidant, abans de,

- perfils d’acer laminat

per últim, pintar-la

- perfils conformats
- xapes i platines

47.5. Control

- cargols calibrats

Es controlarà que les peces rebudes es corresponen amb les especificades i que disposen de l’homologació corresponent,

- cargols d’alta resistència

quan calgui.

- cargols ordinaris

S’haurà de controlar també la correcta disposició dels nusos i dels nivells de plaques d’ancoratge.

- reblons
47.6. Amidament i pagament
47.4. Execució

Es pagaran els kg d’acer elaborats i muntats en obra, inclosos els despuntaments, per a la qual cosa s’hauran d’amidar en

En primer lloc, es netejaran les restes de formigó o d’altres substàncies de les superfícies en les que s’ha de fer el

obra. En qualsevol cas se seguiran els criteris establerts en els amidaments.

replantejament i la soldadura de les arrancades. En segon lloc, es marcaran els eixos de replantejament.
S’utilitzaran falques, estintolaments, perns, serjants i qualsevol altre mitjà que asseguri l’estabilitat durant el muntatge.

47.7. Manteniment

Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial. S’accepta l’ús de cisalles per a tallar xapes.

Cada 3 anys s’inspeccionarà l’estructura per a comprovar el seu estat de conservació i la seva protecció antioxidant i contra

Els talls no presentaran ni irregularitats ni rebaves.

el foc.

No es realitzaran les unions definitives fins haver comprovat la perfecta posició de les peces.
Els eixos de totes les peces estaran en el mateix pla. Totes les peces tindran el mateix eix de gravetat.

Article 48. Estructures de fusta
48.1. Descripció

Per a les unions mitjançant cargols d’alta resistència:
- es col·locarà una volandera, amb bisell cònic, sota el cap i sota femella

L’estructura de fusta d’un edifici és el conjunt d’elements de fusta que, units entre sí, realitzen una funció estructural en un
edifici.

- la part roscada de l’espiga sobresortirà de la femella com a mínim un filet
- els cargols es premeran en un 80% en la primera volta, començant pels del centre

48.2. Condicions prèvies

- els forats tindran un diàmetre 2 mm major que el diàmetre nominal del cargol

La fusta a utilitzar haurà de reunir les següents condicions:
- el color serà uniforme, tindrà mesures regulars i no hi haurà nusos ni fractures

Per a les unions mitjançant soldadura s’admeten els següents procediments:

- no tindrà defectes ni malalties, putrefacció ni corcs

- soldadura elèctrica manual, per arc descobert amb elèctrode revestit

- estarà tractada contra insectes i fongs

- soldadura elèctrica automàtica, per arc en atmosfera gasosa

- tindrà un grau d’humitat adequat per a les seves condicions d’ús, Si és fusta dessecada contindrà entre el 10 i el

- soldadura elèctrica automàtica, per arc submergit

15% del seu pes en aigua. Si és fusta seca pesarà entre un 33 i un 35% menys que la verda

- soldadura elèctrica per resistència

- no s’utilitzarà fusta sense escorçar i estarà tallada al fil
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48.3. Components
Els components de l’estructura de fusta són:

Article 49. Ram de picapedrer
49.1. Descripció

- fusta

El ram de picapedrer són elements de pedra de diferent gruix, forma de col·locació, utilitat, etc., emprats en la construcció

- claus, cargols, coles

d’edificis, murs i coronaments, entre d’altres:

- platines, brides, xapes, estreps, abraçadores

En funció del seu ús es poden dividir en: aplacat, maçoneria, carreu, carreuat i peces especials.
- aplacat. Està revestit d’altres elements ja existents amb pedres de gruix mitjà i que no té missió resistent sinó

48.4. Execució

únicament decorativa. Es pot utilitzar tant a l’exterior com a l’interior, amb junta o sense ella. El morter utilitzat pot

Es construiran els entramats amb peces de les dimensions i forma de col·locació i repartiment definides en el Projecte.

ser variat. La pedra pot anar llavorada o no, i pot ser ordinària o carejada.

Les brides estaran formades per peces d’acer pla amb seccions compreses entre 40x7 i 60x9 mm. Els tirants seran de 40 o

- maçoneria. És un mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missió resistent o decorativa, Les

50x9 mm i entre 40 i 70 cm. Tindran un taló en el seu extrem que s’introduirà en una petita mortasa practicada en la fusta.

pedres tenen forma més o menys irregular i amb gruixos desiguals. El pes esta comprès entre 15 i 25 kg. En

Tindran com a mínim tres passadors o tirafons.

funció de la seva col·locació es pot denominar:

No es permetran els ancoratges de fusta en els entramats.

- a os: quan les peces s’assenten sense interposició de morter

Els claus es col·locaran capiculats, i amb una lleugera inclinació.

- ordinària: quan les peces s’assenten i reben amb morter

Els cargols s’introduiran per rotació i en un orifici prèviament practicat de diàmetre molt inferior.

- tosca: quan s’utilitzen la pedra de paredar en brut, presentant al front la cara natural de cantera o la que

Les tiges s’introduiran a cops en els orificis, i posteriorment es clavaran.

resulta de la simple fractura de la pedra de paredar

Tota unió tindrà com a mínim 4 claus.

- rejuntada: aquella les juntes de la qual han estat emplenades expressament amb morter, ja sigui

No es realitzaran unions de fusta sobre perfils metàl·lics, excepte si s’utilitzin sistemes apropiats mitjançant arpons, estreps,

conservant el pla de la pedra de paredar o bé alterant-lo. Aquesta denominació és independent que la

brides, esquadres, i en general, mitjançant peces que assegurin un funcionament correcte, resistent, estable i sense

maçoneria sigui ordinària o en sec

deformacions.

- carejada: s’obté corregint els sortints i desigualtats de la pedra de paredar
- concertada: s’obté quan es llauren els llits de suport de la pedra de paredar. Pot ser a la vegada

48.5. Control

rejuntada, tosca, ordinària o carejada

S’assajaran a compressió, mòdul d’elasticitat, flexió, cisallament i tracció. Es determinarà la seva duresa, absorció d’aigua,

- carreu: mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missió resistent o decorativa, i que per la

pes específic i resistència a ser esquerdada.

seva col·locació es denomina ordinària, concertada i carejada. Les pedres tenen forma més o menys irregular i

Es comprovarà la classe, qualitat i marcatge, així com les seves dimensions.

amb els gruixos desiguals. El pes de les peces permetrà la col·locació a mà

Es comprovarà el seu grau d’humitat. Si aquest està entre el 20 i el 30%, s’incrementaran les seves dimensions un 0,25%

- carreuat: és la fàbrica realitzada amb carreus o peces de llaura, rebudes amb morters, que pot tenir missió

per cada 1% d’increment del contingut d’humitat. Si és inferior al 20%, es disminuiran les dimensions un 0,25% per cada

resistent o decorativa. Les pedres tenen forma regular i amb gruixos uniformes. Necessiten estris per al seu

1% de disminució del contingut d’humitat.

desplaçament, i tenen una o més cares llaurades. El pes de les peces és de 75 a 150 kg
- peces especials: són elements de pedra d’utilitat variada, com brancals, llindes, baranes, cavallons, cornises,

48.6. Amidament i pagament

permòdols, impostes, columnes, arcs, claus de volta i altres. Normalment tenen missió decorativa, si bé en altres

El criteri d’amidament varia segons la unitat d’obra, per la qual cosa se seguiran sempre les indicacions expressades en els

casos, a més, tenen missió resistent

amidaments. Es pagarà multiplicant la quantitat amidada pel preu que figura en el Quadre de Preus número 1.
49.2. Components
48.7. Manteniment
La fusta es mantindrà a un grau d’humitat constant del 20% aproximadament.

Els components varien en funció de cada element:
- aplacat:

S’efectuaran observacions periòdiques per a detectar l’atac de xilòfags, i actuar si s’escau.

- pedra de gruix entre 3 i 15 cm

Es mantindran en bones condicions els revestiments ignífugs i les pintures o vernissos.

- morter de ciment i sorra de riu 1:4
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- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

Una vegada efectuat el replantejament general, es farà la col·locació i aplomada de mires d’acord amb les especificacions

- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents

del Projecte i de la Direcció Facultativa. A continuació s’estendran els fils entre mires i es netejarà i humectarà el llit de la

- maçoneria i carreu:

primera filada. Tot seguit, es podrà col·locar la pedra sobre la capa de morter. El següent pas serà, segons el tipus de

- pedra de gruix entre 20 i 50 cm

fàbrica, encunyar la pedra de paredar o no.

- Forma irregular o lloses

S’executaran les maçoneries o carreuats temptejant amb regle i plomada o nivell, rectificant la seva posició. Es rejuntaran

- morter de ciment i sorra de riu 1:4

les pedres, si així es demanés. Es netejaran les superfícies i es protegirà la fàbrica acabada d’executar de pluges, gelades i

- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

temperatures elevades amb plàstics o altres elements.

- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents

A l’endemà, es regarà. Es retirà el material sobrant. Finalment, s’ancoraran les peces especials.

- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó
- carreuat:
- pedra de gruix entre 20 i 50 cm

49.5. Control
S’haurà de controlar:

- forma regular

- replantejament

- morter de ciment i sorra de riu 1:4

- distància entre eixos, a punts crítics, buits, etc.

- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R.

- geometria dels angles, arcs i murs

- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents

- distàncies màximes d’execució de juntes de dilatació

- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó

- planitud

- peces especials:

- aplomada

- pedres de diferent gruix, mesures i formes

- horitzontalitat de les filades

- forma regular o irregular

- tipus de rejuntada exigible

- morter de ciment i sorra de riu 1:4 o morters especials

- neteja

- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- uniformitat de les pedres

- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents

- execució de peces especials

- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó

- gruix de juntes
- aspecte de la maçoneria: esquerdes, pèls, adherències, símptomes de descomposició, fissuració, disgregació

49.3. Condicions prèvies

- morters utilitzats

Les condicions prèvies per a començar els treballs de ram de picapedrer són:
- plànols del Projecte on es defineixi la situació, forma i detalles

49.6. Amidament i pagament

- murs o elements base acabats

Els aplacats es mesuraran per m², indicant els gruixos, o per m², no descomptant els buits inferiors a 2 m².

- forjats o elements que puguin tacar el ram de picapedrer acabats

Les maçoneries, carreus i carreuats s’amidaran per m², no descomptant els buits inferiors a 2 m².

- col·locació de pedres a peu de tall d’obra

Les peces especials com brancals, llindes, baranes, cavallons, cornises, permòdols, impostes, columnes, arcs, claus de

- bastides instal·lades

volta i altres es mesuraran per unitats.

- ponts tèrmics acabats

A les diferents unitats amidades s’aplicarà el preu que figura en el Quadre de Preus número 1.

49.4. Execució

49.7. Manteniment

Per a l’execució, primer caldrà extreure la pedra de la cantera, apilar-la i carregar-la en un camió. Quan el camió arribi a

Es procurarà que els rejuntats estiguin en perfecte estat per a evitar la penetració d’aigua.

l’obra, l’haurà de bolcar al lloc previst.

Es vigilaran els ancoratges de les peces especials.
S’evitarà la caiguda d’elements despresos.
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Es netejaran els elements decoratius amb productes apropiats.

50.2. Envà de maó buit doble

S’impermeabilitzaran amb productes adequats les fàbriques que estiguin en procés de descomposició.

Per a la construcció d’envans s’utilitzaran maons buits que es col·locaran de cantell, amb els seus costats més grans

Es tractaran amb resines especials els elements malmesos pel pas del temps.

formant els paraments de l’envà. Es mullaran immediatament abans del seu ús. Es prendran amb morter de ciment. La
seva construcció es farà amb l’ajuda de mires i cordes i s’emplenaran les filades perfectament horitzontals. Quan en l’envà

Article 50. Ram de paleta
50.1. Fàbrica de maó

hi hagi buits es col·locaran prèviament els bastiments que quedaran perfectament a plom i anivellats. El seu amidament es
farà per m² d’envà realment executat.

Els maons se col·loquen segons els aparells presentats en el Projecte. Abans de col·locar-los, els maons s’humitejaran
amb aigua. Aquest humitejament s’ha de fer immediatament abans del seu ús, havent d’estar submergits en aigua 10

50.3. Envans de maó buit senzill

minuts com a mínim. Si no s’especifica res en contra, l’estesa ha de tenir un gruix de 10 mm.

Els envans de maó buit senzill es prendran amb morter de ciment i amb condicions d’execució i amidament anàlogues a

Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara bona perfectament plana, vertical i en el mateix pla

allò indicat el paràgraf 46.2.

que la resta d’elements amb els que hagi de coincidir. Per aconseguir-ho, s’utilitzaran les mires necessàries, col·locant la
corda en les divisions o marques fetes en les mires.

50.4. Revestiment i reglejat de guix negre

Si no s’especifica el contrari, s’utilitzarà un morter de 250 kg de ciment I-35 per m³ de pasta.

Per a executar els revestiments es construiran prèviament unes mostres de guix que serviran de guia a la resta del

Quan s’interrompi el treball, el mur es quedarà en represa per a travar al dia següent la fàbrica amb l’anterior. Quan es

revestiment. Per això, es col·locaran regles de fusta ben rectes, espaiats a 1 m aproximadament, que se subjectaran amb

reprengui la feina es regarà la fàbrica antiga netejant-la de pols i repicant el morter.

dos punts de guix en ambdós extrems.

Les unitats en angle es faran de manera que se deixi mig maó d’un mur contigu, alternant les fileres.

Els regles han d’estar perfectament a plom i guardaran una distància de 1,5 a 2 cm aproximadament del parament a

L’amidament es farà per m², segons s’indica en el Quadre de Preus. Es mesuraran les unitats realment executades,

revestir. Les cares interiors dels regles estaran situades en un mateix pla, per a lo qual cosa s’estendrà una corda per als

descomptant-hi els buits.

punts superiors i inferiors de guix, havent de quedar a plom en els seus extrems. Una vegada fixos els regles es regarà el

Els maons es col·locaran sempre per refregament.

parament i s’abocarà el guix entre cada regle i el parament, procurant que el buit quedi ben ple. Per això, se seguirà

Els tancaments de més de 3,5 m d’alçada estaran ancorats en les seves 4 cares. Els que superin l’alçada de 3,5 m estaran

llançant, amb la pala plana, guix al parament passant un regle ben recte sobre les mestres, quedant enrasat l’arrebossat

rematats per un congreny de formigó armat.

amb les mestres.

Els murs tindran juntes de dilatació, les quals quedaran travades i se segellaran amb productes segelladors adequats.

Les masses de guix s’hauran de fer en quantitats petites per a ser utilitzades immediatament i evitar la seva aplicació quan

En l’arrencada del tancament es col·locarà una capa de morter d’1 cm de gruix en tota l’amplada del mur. Si l’arrencada no

s’hagi mort. Es prohibirà la preparació del guix en grans pasteres i amb gran quantitat d’aigua perquè vagi espessint

fos sobre forjat, es col·locarà una làmina de barrera antihumitat.

segons es vagi utilitzant.

En la trobada del tancament amb el forjat superior es deixarà una junta de 2 cm que s’emplenarà posteriorment amb morter

Si el revestiment rebrà un revestit posterior, quedarà amb la seva superfície rugosa per a facilitar l’adherència del

de ciment, preferiblement al rematar tot el tancament.

revestiment lliscat. En totes les cantonades es col·locaran cantoneres metàl·liques de 2 m d’alçada mitjançant un regle a

Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjançant una sabata i/o una placa de suport.

plom que servirà, al mateix temps, per a fer la mestra de la cantonada.

Els murs conservaran durant la seva construcció els ploms i nivells de les degollades, i seran estancs al vent i a la pluja.

L’amidament es farà per m² de revestiment realment executat, deduint buits i incloent en el preu tots els mitjans auxiliars

Tots els buits practicats en els murs aniran disposaran de la seva corresponent llinda.

emprats. En el preu s’inclouran, a més, les cantoneres i la seva col·locació.

En acabar la jornada de treball, o quan s’hagi de suspendre-la per les inclemències del temps, es travaran els panys
realitzats i sense acabar.

50.5. Revestiment lliscat de guix blanc

Es protegirà de la pluja la fàbrica acabada d’executar.

Per als revestiments lliscats s’utilitzaran únicament guixos blancs de primera qualitat. Immediatament després d’amassat,

Si ha gelat durant la nit es revisarà l’obra del dia anterior. No es treballarà mentre estigui gelant.

s’estendrà sobre el revestiment de guix fet prèviament, estenent-lo amb la llana i prement fort fins que la superfície quedi

El morter s’estendrà sobre la superfície de seient en quantitat suficient perquè la llinda i l’estesa vessin.

completament llisa i fina. El gruix del revestiment lliscat serà de 2 a 3 mm. És fonamental que la mà de guix s’apliqui

No s’utilitzaran peces més petites de ½ maó.

immediatament després de ser amassat per a evitar que el guix estigui mort.

Les trobades de murs i cantonades s’executaran en tot el seu gruix i en totes les seves filades.

El seu amidament i pagament serà per m² de superfície realment executada. Si en el Quadre de Preus figurés l’arrebossat i
l’enguixat en la mateixa unitat, l’amidament i pagament corresponent comprendrà totes les operacions i mitjans auxiliars
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necessaris per a deixar ben acabat i rematat tant l’arrebossat com l’enguixat, amb tots els requisits prescrits en aquest Plec

S’amassarà la quantitat de morter que s’estimi que es pot aplicar en òptimes condicions abans que s’iniciï

de Condicions.

l’adormiment. No s’admetrà l’addició d’aigua una vegada amassat.
Abans d’aplicar morter sobre el suport, aquest s’humitejarà lleugerament perquè no absorbeixi aigua necessària

50.6. Arrebossats de ciment.

per a l’adormiment.

Els arrebossats de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m³ de pasta en paraments exteriors, i de 500 kg de

En los arrebossats exteriors vistos, mestrejats o no, i per a evitar esquerdes irregulars, caldrà fer un especejament

ciment per m³ en paraments interiors, utilitzant sorra de riu o de barranc, rentada per a la seva confecció.

del revestiment en requadres de costat no major de 3 m, mitjançant degollades de 5 mm de profunditat.

Abans d’estendre el morter es prepararà el parament sobre el que s’hagi d’aplicar.

En les trobades entre un parament vertical i un sostre, en primer lloc s’arrebossarà el sostre.

En tots els casos es netejaran bé els paraments, havent d’estar humida la superfície de la fàbrica abans d’estendre el

Quan el gruix de l’arrebossat sigui superior a 15 mm es realitzarà per capes successives, sense que cap d’elles

morter. La fàbrica ha de tenir l’interior perfectament sec. Les superfícies de formigó es picaran, regant-les abans de

superi aquest gruix.

procedir a l’arrebossat.

Es reforçaran, amb tela metàl·lica o malla de fibra de vidre indesmallable i resistent a l’alcalinitat del ciment, les

Una vegada preparada així la superfície, s’aplicarà amb força el morter sobre una part del parament per mitjà de la llana,

trobades entre materials diferents, particularment, entre elements estructurals i tancaments o particions,

evitant tirar una porció de morter sobre una altra ja aplicada. D’aquesta manera s’estendrà una capa que s’anirà

susceptibles de produir fissures en l’arrebossat. La tela es col·locarà tensa i fixada al suport amb un

regularitzant al mateix temps que es col·loca per a la qual cosa es recollirà amb el cantell de la llana el morter. Sobre el

encavalcament mínim de 10 cm a ambdós costats de la línia de discontinuïtat.

revestiment tou es tornarà a estendre una segona capa, continuant així fins que la part sobre la que s’hagi operat tingui una

Quan hi hagi gelades o quan no quedi garantida la protecció de les superfícies se suspendrà l’execució. Quan es

adequada homogeneïtat. En emprendre una nova operació s’haurà adormit la part aplicada anteriorment. Serà necessari,

reprenguin els treballs es comprovarà l’estat d’aquelles superfícies que haguessin estat revestides.

doncs, humitejar sobre la junta d’unió abans de tirar-hi les primeres llanes del morter.

Quan plogui, se suspendran els treballs quan el parament no estigui protegit i les zones aplicades es protegiran

La superfície dels arrebossats ha de quedar aspra per a facilitar l’adherència de l’estucat que s’hi tira al damunt. En el cas

amb lones o plàstics.

que la superfície hagi de quedar remolinada es donarà una segona capa de morter fi amb el remolinador.

Quan faci un temps extremadament sec i calorós i/o en superfícies molt exposades al sol i/o a vents molt secs i

Si les condicions de temperatura i humitat ho requereixen, a criteri de la Direcció Facultativa, s’humitejaran diàriament els

càlids, se suspendrà l’execució.

arrebossats, ja sigui durant l’execució o bé després d’acabada, perquè l’adormiment es realitzi en bones condicions.
- Preparació del morter:

- Després de l’execució:
Transcorregudes 24 h des de l’aplicació del morter es mantindrà humida la superfície arrebossada, fins que el

Les quantitats dels diversos components necessaris per a confeccionar el morter vindran especificades en la

morter s’hagi adormit.

documentació tècnica.

No es fixaran elements en l’arrebossat fins que s’hagi adormit completament i no abans de 7 dies.

No es confeccionarà morter quan la temperatura de l’aigua d’amassat excedeixi de la banda compresa entre 5ºC i
40ºC.

50.7. Formació de graons

El morter es batrà fins obtenir una mescla homogènia. Els morters de ciment i mixtos s’aplicaran després de la

Els graons es construiran amb maó buit doble pres amb morter de ciment.

seva amassada, però els de cal no es podran utilitzar fins 5 h després.
Es netejaran els estris d’amassada cada vegada que es vagi a confeccionar un nou morter.
- Condicions generals de execució:
Abans de l’execució de l’arrebossat es comprovarà que:

Article 51. Bastides
Totes les bastides seran d’estructura metàl·lica sòlida i tindran les condicions necessàries per a una bona
resistència i estabilitat. S’hi col·locaran ampits que evitin caigudes. Els taulers de fusta tindran com a mínim 0,20 m

- les superfícies a revestir no es veuran afectades, abans de l’adormiment del morter, per l’acció lesiva

d’ample i 0,07 m de gruix.

d’agents atmosfèrics de qualsevol tipus o per les pròpies obres que s’executen simultàniament

En les construccions de cada classe de bastides s’observaran totes les prescripcions legals vigents en aquesta

- els elements fixos com reixes, ganxos, cèrcols, etc. han estat rebuts prèviament quan l’arrebossat ha de

matèria. El Contractista assumirà les desgràcies que puguin produir-se per incompliment de la normativa vigent, si

quedar vist

incorre a desajust de les condicions exigides en aquestes matèries.

- s’han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest està adormit quan es tracti de morter o
formigó
- Durant l’execució:

Article 52. Tancaments amb plafons autoportants de formigó
52.1. Definició

239

Els tancaments amb plafons autoportants de formigó són els construïts per plafons de formigó, amb aïllament o sense, els
quals eventualment poden portar inclosos els revestiments, tot preparat i fabricat des de taller.

Les toleràncies d'execució són:
- aplomat entre dues planxes consecutives: ± 10 mm
- aplomat total: ± 30 mm

52.2. Execució

- paral·lelisme entre dues planxes consecutives: ± 5 mm

Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa. S'utilitzaran les fixacions i ancoratges

- paral·lelisme del conjunt de planxes: ± 10 mm

adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat superficial i assegurar la seva estabilitat.

- nivell entre dues planxes consecutives: ± 2 mm

Prèvia col·locació de les parets prefabricades, el Contractista presentarà a l’obra, una mostra del material, per l’acceptació

- nivell entre les planxes d'una filada: ± 10 mm

o rebuig del mateix, per part de la Direcció Facultativa, indicant el fabricant característiques i col·locació.
Es recomana que la col·locació sigui executada per operaris especialitzats.

53.3. Execució
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es

52.4. Amidament i pagament

donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.

L’amidament i valoració s’efectuarà per m² de superfície executada. El preu inclou els plafons, fixacions, junts i

Els plafons han de col·locar-se a partir del punt més baix.

execució.

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
Les plaques col·locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.

Article 53. Tancaments amb plafons aïllants autoportants

Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.

53.1. Definició
Els tancaments amb plafons aïllants autoportants consisteixen en planxes grecades o nervades d'acer galvanitzat i

53.4. Amidament i pagament

prelacat, entre les quals es col·loca un material aïllant (poliuretà, poliestirè o fibra de vidre) i que es col·loquen amb

L’amidament i valoració s’efectuarà per m² de superfície executada. El preu inclou els plafons, fixacions, junts i

fixacions mecàniques.

execució.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions de replantejament, col·locació de les planxes amb fixacions mecàniques
i l’execució dels junts entre planxes.

Article 54. Cobertes. Formació de pendents i vessants
54.1. Descripció

53.2. Condicions generals

Aquest article contempla els treballs destinats a l’execució dels plans inclinats, amb el pendent previst, sobre els que ha de

El conjunt a instal·lar ha de tenir una superfície plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.

quedar constituïda la coberta o tancament superior d’un edifici.

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície del plafó, sense que es produeixin ponts tèrmics.
Quan l'aïllament porti barrera de vapor, aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.

54.2. Condicions prèvies

Quan l'aïllament vagi revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta

Caldrà disposar dels plànols de planta de cobertes amb definició del sistema adoptat per a executar els pendents i la

ha de quedar a la cara vista de l'aïllament.

ubicació dels elements que sobresurten de la coberta. També s’haurà de disposar de plànols de detall amb representació

Quan l'aïllament porti paper Kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.

gràfica de la disposició dels diversos elements, estructurals o no, que conformaran els futurs vessants per als que no

Quan es col·loquin els diferents plafons, han de quedar a plom i ben ancorats en el seu suport. Les diferents planxes han

existeixi o no s’hagi adoptat cap especificació normativa. També s’haurà de disposar de la solució de les interseccions amb

d’estar alineades tant en la seva direcció vertical com horitzontal.

els conductes i elements constructius que sobresurten dels plans de coberta i de la seva execució.

Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos. La distància entre la fixació i els extrems de la planxa ha

En ocasions, segons sigui el tipus de vessant a executar, haurà d’estar executada l’estructura que servirà de suport als

de ser, com a mínim, de 2 cm.

elements de formació de pendent.

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. La part superior i les cantonades han d'estar protegides, amb peces
especials del mateix acabat que la planxa, de l'entrada d'aigua.
Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera d'estanquitat.
Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del vent dominant.

54.3. Components
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S’admet una gamma molt àmplia de materials (fusta, acer, formigó, ceràmica, ciment, guix, entre d’altres) i formes per a la

b) envans amb bloc de formigó cel·lular: després del replantejament de les anguiles i careners sobre el

configuració dels vessants de coberta, amb les limitacions que estableix la normativa vigent i les que són inherents a les

forjat, es començarà la seva execució (similar a la dels envans de sostremort) col·locant la primera filada

condicions físiques i resistents dels propis materials.

de cada envà deixant separats els blocs ¼ de la seva longitud. Les següents filades s’executaran de
forma que els buits deixats entre blocs de cada filada quedin tancats per la filada superior.

54.4. Execució
La configuració dels vessants d’una coberta d’edifici requereix comptar amb una disposició estructural per a conformar els

Formació de taulers:

pendents d’evacuació d’aigües de pluja i un element superficial (tauler) el qual, suportat en aquesta estructura, completi la

Amb independència de quin sigui el sistema escollit, dissenyat i calculat per a la formació dels pendents, s’imposa la

formació d’una unitat constructiva susceptible de rebre el material de cobertura i impermeabilització, així com de permetre

necessitat de configurar el tauler sobre el que s’ha de rebre el material de cobriment. Únicament quan aquest assoleix

la circulació de treballadors en los treballs de referència.

característiques relativament autoportants i unes dimensions superficials mínimes acostuma a no ser necessària la creació
de tauler. En aquest darrer cas les peces de cobriment aniran directament ancorades mitjançant cargols, claus o ganxos a

Formació de pendents. Hi ha dues formes d’executar els pendents d’una coberta:
1. Pendent conformat per la pròpia estructura principal de coberta:

les corretges o cabirols estructurals.
El tauler pot estar constituït, per una fulla de maó, fusta, elements prefabricats, plafons o xapes metàl·liques perforades,

a) encavallades: estructures triangulades de fusta o metàl·liques sobre les que es disposen,

formigó cel·lular armat, etc. La capa d’acabat dels taulers ceràmics serà de morter de ciment o formigó que actuarà com a

transversalment, elements lineals (corretges) o superficials (plaques o taulers de tipus ceràmic, de fusta,

capa de compressió, emplenarà les juntes existents i permetrà deixar una superfície plana d’acabat. En determinades

prefabricats de formigó, etc.). El material de cobriment es podrà ancorar a les corretges (o als cabirons

ocasions, aquesta capa final es constituirà amb morter de guix.

que s’hagin pogut fixar a la seva vegada sobre elles) o es podrà rebre sobre els elements superficials o

Quan augmenti la separació entre envans de suport, com succeeix quan es tracta de blocs de formigó cel·lular, s’han de

taulers que es configurin sobre les corretges.

disposar perfils en T metàl·lics, galvanitzats o amb algun altre tractament protector, a mode de corretges, la secció i

b) plaques inclinades: plaques resistents alveolars que salven la llum compresa entre suports estructurals i

separació de les quals vindran definides per la documentació de projecte o, si s’escau, les disposicions del fabricant. Sobre

sobre les que es col·locarà el material de cobriment o, en el seu cas, altres elements auxiliares sobre els

aquests perfils en T metàl·lics es recolzaran les plaques de formigó cel·lular, de dimensions especificades, que

quals clavar-lo o rebre’l.

conformaran el tauler.

c) biguetes inclinades: que se suportaran sobre l’estructura de forma que no ocasionin empentes

Segons el tipus i material de cobertura a executar, pot ser necessari rebre, sobre el tauler, llistons de fusta o altres

horitzontals sobre ella o bé que les empentes quedin perfectament contrarestats. Sobre les biguetes es

elements per a l’ancoratge de xapes d’acer, coure o zinc, teules de formigó, ceràmica o pissarra, etc. La disposició

podrà constituir o bé un forjat inclinat amb entrebigat de revoltó i capa de compressió de formigó, o bé un

d’aquests elements s’indicarà en cada tipus de coberta de la que formin part.

tauler de fusta, ceràmic, d’elements prefabricats, de plafons o xapes metàl·liques perforades, formigó
cel·lular armat, etc. Les biguetes podran ser de fusta, metàl·liques o de formigó armat o pretesat. Quan

54.5. Amidament i pagament

s’utilitzin biguetes de fusta o metàl·liques portaran la corresponent protecció antiincendis.

L’amidament i valoració s’efectuarà, generalment, per m² de coberta, mesurada sobre plans inclinats. El preu inclou

2. Pendent conformat mitjançant una estructura auxiliar recolzada sobre un forjat horitzontal o volta i que es podrà

el material de coberta pròpiament dit, els cargols i les peces especials per a la subjecció i la mà d’obra, transport i

executar de diferents maneres:

mitjançant auxiliars necessaris. Això no obstant, es tindran en compte, els enunciats assenyalats per a cada partida

a) envans de sostremort. Es realitzaran amb fàbrica alleugerida de maó buit col·locat a arc a plec de llibre,

de l’amidament i pressupost, en els que es defineixen els diversos factors que condicionen el preu descomposat

rebuda i rematada amb mestra inclinada de guix i comptaran amb buits en un 25% de la seva superfície.

resultant.

S’independitzaran del tauler mitjançant un full de paper. Quan la formació de pendents es porti a terme
amb envanets alleugerits de maó buit senzill, les anguiles careners, marges lliures, doblegat en juntes

Article 55. Cobertes planes

estructurals, etc. s’executaran amb envà alleugerit de maó buit doble. Els envans estaran perfectament

55.1. Descripció

aplomats i alineats. A més, quan arribin a una alçada mitjana superior a 0,50 m, caldrà que es travin amb

Les cobertes planes tenen un pendent entre l’1% i el 15% que, segons l’ús, poden ser transitables o no transitables.

altres que siguin normals a ells. Les trobades estaran degudament lligades i, si s’escau, l’aïllament tèrmic

Poden disposar de protecció mitjançant barana, balustrada o ampit de fàbrica.

disposat entre envanets serà del gruix i la tipologia especificats en la documentació tècnica.
55.2. Condicions prèvies
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Per a l’execució de les cobertes planes caldrà disposar de plànols afitats de l’obra, amb definició de la solució constructiva

El control d’execució es portarà a terme mitjançant inspeccions periòdiques en les que es comprovaran gruixos de capes,

adoptada.

disposicions constructives, col·locació de juntes, dimensions dels encavalcaments, humitat del suport i la humitat de

Serà imprescindible que s’hagi executat el forjat o element que faci de suport, així com els baixants i els plafons

l’aïllament.

perimetrals. S’haurà d’efectuar una neteja del forjat per al replantejament dels vessants i dels elements singulars.

Acabada la coberta, s’efectuarà una prova de servei consistent en la inundació dels panys fins un nivell de 5 cm per sota
del marge de la impermeabilització en la seva entrega a paraments. La presència de l’aigua no ha de constituir una

55.3. Components

sobrecàrrega superior a la de servei de la coberta. Es mantindrà inundada durant 24 h, transcorregudes les quals no

Els materials que es poden utilitzar en aquest tipus de cobertes abasta una gamma molt àmplia degut a les diverses

hauran d’aparèixer humitats en la cara inferior del forjat. Si no fos possible la inundació, es regarà contínuament la

variants que es poden adoptar tant per a la formació de pendents, com per a l’ execució de la membrana

superfície durant 48 h, sense que tampoc en aquest caso hagin d’aparèixer humitats en la cara inferior del forjat.

impermeabilitzant, l’aplicació d’aïllament, els paviments o acabats superficials i els elements singular.

Executada la prova, es procedirà a evacuar l’aigua, operació en la que es prendran precaucions per evitar que es
produeixin danys en els baixants.

55.4. Execució

En qualsevol cas, un cop s’hagi evacuat l’aigua, no s’admetrà l’existència de rabeigs o estancaments.

Sempre que es trenqui la continuïtat de la membrana d’impermeabilització es disposaran reforços. Si les juntes de dilatació
no estiguessin definides en el Projecte, se’n realitzaran en consonància amb les estructurals, trencant la continuïtat

55.6. Amidament i pagament

d’aquestes des de l’últim forjat fins la superfície exterior.

L’amidament i valoració s’efectuarà, generalment, per m² de coberta, mesurada en la seva projecció horitzontal, incloent

Els canalons i altres elements de recollida d’aigua pluvial tindran la secció necessària per a evacuar-la sobradament,

l’entrega a paraments i la part proporcional de perfils de vores i acabats, i en condicions d’ús. la mà d’obra, transport i

calculada en funció de la superfície que recullin i la zona pluviomètrica on estigui ubicat l’edifici. Els baixants de desguàs

mitjançant auxiliars necessaris. Això no obstant, es tindran en compte, els enunciats assenyalats per a cada partida de

pluvial no distaran més de 20 m entre si.

l’amidament i pressupost, en els que es defineixen els diversos factors que condicionen el preu descomposat resultant.

Quan els pendents siguin inferiors al 5% la membrana impermeable es pot col·locar independent del suport i de la
protecció (sistema no adherit o flotant). Quan no es pugui garantir la seva permanència en la coberta, per succió de vent,

55.7. Manteniment

erosiones de diversa índole o pendent excessiu, l’adherència de la membrana serà total.

Les reparacions a efectuar sobre les cobertes planes seran executades per personal especialitzat amb materials i solució

La membrana serà monocapa, en cobertes invertides i no transitables amb protecció de grava. En cobertes transitables i

constructiva anàlegs als de la construcció original.

en cobertes enjardinades es col·locarà membrana bicapa.

No es rebran sobre la coberta elements que puguin perforar la membrana impermeabilitzant com antenes, pals de

Les làmines impermeabilitzants es col·locaran començant pel nivell més baix, posant un encavalcament mínim de 8 cm

bandera, etc., o que dificultin la circulació de les aigües i el seu lliscament cap els elements d’evacuació.

entre elles. Aquest encavalcament de làmina, en els aiguafons, serà de 50 cm i de 10 cm en la trobada amb desguassos.

El personal que tingui assignada la inspecció, conservació o reparació anirà provist de calçat amb sola tova. Disposicions

En aquest caso, es reforçarà la membrana impermeabilitzant amb una altra làmina col·locada sota ella que ha d’arribar fins

de seguretat semblants als treballs de construcció regiran en els treballs de manteniment.

el baixant i s’ha d’encavalcar 10 cm sobre la part superior del desguàs.
La humitat del suport al fer-se l’aplicació serà inferior al 5%, ja que en cas contrari es poden produir humitats en la part

Article 56. Aïllaments

inferior del forjat.

56.1. Descripció

L’emprimació serà del mateix material que la làmina impermeabilitzant. En cas de disposar làmines adherides al suport no

Els aïllaments són sistemes constructius i materials que, per les seves propietats, s’utilitzen en les obres d’edificació per

quedaran bosses d’aire entre ambdós elements.

aconseguir aïllament tèrmic, correcció acústica, absorció de radiacions o esmorteïment de vibracions en cobertes, sostres,

La barrera de vapor es col·locarà sempre sobre el pla inclinat que constitueix la formació de pendent. Sobre el mateix, es

forjats, murs, tancaments verticals, cambres d’aire, falsos sostres o conduccions, i fins i tot substituint cambres de aire i

disposarà l’aïllament tèrmic. La barrera de vapor, que es col·locarà quan existeixin locals humits sota la coberta estarà

envans interiors.

formada per oxiasfalt (1,5 kg/m²) prèvia emprimació amb un producte de base asfàltica o de pintura bituminosa.
56.2. Components
55.5. Control

Hi ha molts tipus d’aïllants. Els principals són:
- aïllants de suro natural aglomerat
- aïllants de fibra de vidre. Es classifiquen per la seva rigidesa i acabat:
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- Feltres lleugers:

- termoacústics

- normal, sense recobriment
- hidrofugat

- acústics
- aïllants de poliestirè. Poden ser:

- amb paper kraft

- poliestirè expandit:

- amb paper kraft/alumini

- normals, tipus I al VI.

- amb paper enquitranat

- autoextingibles o ignífugs, amb classificació B davant el foc

- amb vel de fibra de vidre
- mantes o feltres consistents:

- poliestirè extrudit.
- aïllants de polietilè. Poden ser:

- amb paper kraft

- làmines normals de polietilè expandit.

- amb paper kraft/alumini

- làmines de polietilè expandit autoextingibles o ignífugues

- amb vel de fibra de vidre

- aïllants de poliuretà, els quals poden ser:

- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre

- escuma de poliuretà per a projecció in situ

- amb un complex d’alumini/malla de fibra de vidre/PVC

- planxes d’escuma de poliuretà

- plafons semirígids:

-aïllants de vidre cel·lular

- normal, sense recobriment
- hidrofugat, sense recobriment

Els elements auxiliars poden ser:

- hidrofugat, amb recobriment de paper Kraft enganxat amb polietilè

- cola bituminosa, composada per una emulsió iònica de betum i cautxú de gran adherència, per a la fixació del

- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre

panel de suro, en aïllament de cobertes inclinades o planes, façanes i ponts tèrmics

- plafons rígids:

- adhesiu sintètic, a base de dispersió de copolímers sintètics, apte per a la fixació del plafó de suro en terres i

- normal, sense recobriment

parets

- amb un complex de paper kraft/alumini enganxat amb polietilè fos

- adhesius adequats per a la fixació de l’aïllament, amb garantia del fabricant que no continguin substàncies que

- amb una pel·lícula de PVC blanc enganxada amb cola ignífuga

danyin la composició o estructura de l’aïllant de poliestirè, en aïllament de sostres i de tancaments per l’exterior

- amb un complex d’oxiasfalt i paper

- morter de guix negre, per a massissar les plaques de vidre cel·lular, en ponts tèrmics, paraments interiors i

- d’alta densitat, enganxat amb cola ignífuga a una placa de cartró i guix

exteriors, i sostres

- aïllants de llana mineral. Es classifiquen en:
- feltres:

- malla metàl·lica o de fibra de vidre, per a l’agafada del revestiment final en aïllament de paraments exteriors amb
plaques de vidre cel·lular

- amb paper kraft

- grava anivellada i compactada, com a suport del poliestirè en aïllament sobre el terreny

- amb barrera de vapor kraft/alumini

- làmina geotèxtil de protecció, col·locada sobre l’aïllament en cobertes invertides

- amb làmina d’alumini

- ancoratges mecànics metàl·lics, per a subjectar l’aïllament de paraments per l’exterior

- plafons semirígids:
- amb làmina d’alumini

- accessoris metàl·lics o de PVC, com abraçadores de corretja o grapa-clip, per a la subjecció de plaques en falsos
sostres

- amb vel natural negre
- plafons rígids:

56.3. Condicions prèvies

- normal, sense recobriment

Prèviament caldrà haver executat o col·locat el suport o base que sostindrà l’aïllant. La superfície d’aquest suport estarà

- autoportant, revestit amb vel mineral

neta, seca i lliure de pols, greixos o òxids. Haurà d’estar correctament sanejada i preparada. Si calgués, tindria una correcta

- revestit amb betum soldable.

emprimació que asseguri una adherència òptima.

- aïllants de fibres minerals, els quals es classifiquen en:

Els sortints i cossos estranys del suport s’han d’eliminar i els buits importants s’han d’emplenar amb un material adequat.
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En l’aïllament de terres, aquests hauran d’estar degudament compactats amb una capa de compressió de formigó

56.6. Amidament i pagament

de 100 a 150 mm de gruix i sense cap sinuositat que dificulti la correcta col·locació de l’aïllament. Les unions dels

En general, s’amidarà i valorarà el m² de superfície realment executada. En casos especials, es podrà realitzar l’amidament

sòls i parets han de ser perfectament a esquadra.

per unitat d’actuació. Sempre estaran inclosos els elements auxiliares i perfils de vora necessaris per a un correcte acabat,

En l’aïllament de forjats sota el paviment, caldrà construir tots els envans prèviament a la col·locació de l’aïllament, o, com a

com adhesius de fixació, talls o unions i la seva col·locació.

mínim, aixecar-los dues filades.
Quan s’aïlli mitjançant col·locació directa de plafons aïllants que estiguin en contacte amb parets d’obra, caldrà que

56.7. Manteniment

aquestes estiguin arrebossades amb ciment, siguin planes i llises i no tinguin esquerdes ni fissures.

S’han de realitzar controls periòdics de conservació i manteniment cada 5 anys, o abans si es descobrís alguna anomalia,

En cas d’aïllament per projecció, la humitat del suport no superarà a la indicada pel fabricant com a màxima per a la

comprovant l’estat de l’aïllament i, particularment, si s’apreciessin discontinuïtats, despreniments o danys. En cas de ser

correcta adherència del producte projectat.

necessari algun treball de reforma en la impermeabilització, s’aprofitarà per a comprovar l’estat dels aïllaments ocults en les

En rehabilitació de cobertes o murs, s’hauran de retirar prèviament els aïllaments danyats ja que poden dificultar o

zones d’actuació. De ser observat algun defecte, serà reparat per personal especialitzat, amb materials anàlegs als

perjudicar l’execució del nou aïllament.

utilitzats en la construcció original.

56.4. Execució

Article 57. Paviments

Se seguiran les instruccions del fabricant en allò referent a la col·locació o projecció del material.

57.1. Paviments de rajoles de terratzo

Les plaques s’hauran de col·locar encavalcades, a topall o a talla juntes, segons el material.

Les rajoles, ben saturades d’aigua, per al a qual cosa s’hauran de tenir submergides en aigua 1 h abans de la seva

Quan s’aïlli per projecció, el material es projectarà en passades successives de 10 a 15 mm, permetent la total formació

col·locació; s’assentaran sobre una capa de morter de 400 kg/m³ confeccionat amb sorra, abocat sobre una altra capa de

d’escuma de cada capa abans d’aplicar la següent. Quan hi hagi interrupcions en el treball, caldrà preparar les superfícies

sorra ben igualada i piconada, procurant que el material d’agafada formi una superfície contínua de seient i rebut de

adequadament per a la represa de les feines. Durant la projecció es procurarà un acabat amb textura uniforme, que no

paviment, i que les rajoles quedin amb els seus costats al límit.

requereixi retocs a mà. En aplicacions exteriors s’evitarà que la superfície de l’escuma pugui acumular aigua, mitjançant un

Acabada la col·locació de les rajoles se’ls aplicarà una beurada de ciment Pòrtland, pigmentada amb el color del terratzo,

pendent adequat.

fins que se s’emplenin perfectament les juntes. Aquesta operació es repetirà a les 48 h.

L’aïllament quedarà ben adherit al suport, mantenint un aspecte uniforme i sense defectes.
Caldrà garantir la continuïtat de l’aïllament, cobrint tota la superfície a tractar, posant especial cura en evitar els ponts

57.2. Paviments

tèrmics.

El paviment ha de formar una superfície totalment plana i horitzontal, amb perfecta alineació de les seves juntes en totes

El material col·locat es protegirà contra els impactes, pressions o altres accions que el puguin alterar o danyar. També s’ha

direccions. Si es col·loca un regle de 2 m de longitud sobre el paviment, en qualsevol direcció, no han d’aparèixer buits

de protegir de la pluja durant i després de la col·locació, evitant una exposició perllongada a la llum solar.

superiors a 5 mm.

L’aïllament anirà protegit amb els materials adequats perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o

S’impedirà el trànsit pels paviments fins que hagin transcorregut, com a mínim, 4 dies. Si el trànsit fos indispensable, es

protecció de l’aïllament es realitzarà de forma que aquest quedi ferm i el faci durador.

prendran les mesures necessàries perquè no es perjudiqui el paviment.

56.5. Control

57.3. Paviments de rajoles envidrades

Durant l’execució dels treballs s’haurà de comprovar, mitjançant inspecció general, els següents apartats:

Les rajoles envidrades que s’utilitzen en l’aplacat de cada parament o superfície, se entonaran perfectament dins del seu

- estat previ del suport, el qual haurà d’estar net, ser uniforme i no tenir ni fissures ni cossos sortints

color per a evitar contrastos, excepte que la Direcció Facultativa ordeni el contrari.

- homologació oficial, en aquells productes que en disposin

L’aplacat estarà composat per peces llises i les corresponents i necessàries peces especials i de cantell rom, i s’asseurà de

- fixació del producte mitjançant un sistema garantit pel fabricant que asseguri una subjecció uniforme i sense

manera que la superfície quedi llisa i unida, sense guerxament ni deformació a junta seguida, formant les juntes línia

defectes

seguida en tots els sentits, sense trencaments ni volades.

- correcta col·locació de les plaques encavalcades

Les rajoles envidrades, submergides en aigua 12 h abans del seu ús, es col·locaran amb morter de ciment. No s’admetrà

- ventilació de la cambra d’aire, si n’hi hagués

el guix com a material d’agafada.
Totes les juntes es rejuntaran amb ciment blanc o de color pigmentat, segons els casos, i s’hauran d’acabar curosament.
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- els bastiments vindran muntats del taller, amb les unions de taller ajustades, amb les unions acoblades i amb els
57.4. Amidament i pagament

orificis per al posterior acargolament en obra de les plantilles d’ancoratge. La separació entre elles serà no superior

Els paviments s’amidaran i abonaran per m² de superfície de paviment realment executada. Els sòcols, graons d’escala

a 50 cm i dels extrems dels travessers 20 cm havent d’estar l’acer protegit contra l’oxidació

s’amidaran i pagaran per metre lineal.

- els bastiments arribaran a obra amb riostes i llata d’empostissar per a mantenir l’esquadra, i amb una protecció

En el cas d’amidament de paviments de rajoles envidrades es descomptaran els buits i es mesuraran els brancals i els

per a la seva conservació durant l’emmagatzematge i posada en obra

bastiments de doelles.
El preu comprèn tots els materials, mà d’obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per acabar completament cada

Tapajunts:
- Les dimensions mínimes dels tapajunts de fusta seran de 10x40 mm

unitat d’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec.
58.3. Amidament i pagament
Article 58. Fusteria

La fusteria es mesurarà per m² de fusteria, entre costats exteriors de bastiments, i del terra al costat superior del bastiment,

58.1. Condicions prèvies

en cas de portes. En aquest amidament s’inclou la mesura de la porta o finestra i dels bastiments corresponents més els

La fusteria de taller es realitzarà conforme al que apareix en los plànols del Projecte. Totes les fustes estaran perfectament

tapajunts i les ferramentes. La col·locació dels bastiments es pagarà independentment.

rectes, raspallades, fregades i ben muntades a pla i esquadra, ajustant perfectament les superfícies vistes.

El preu inclou els materials, la fabricació en taller, el trasllat al lloc de col·locació, la recepció de bastiments, el seu
acoblament, els elements de penjar i de seguretat i altres operacions o mitjans auxiliars que fossin necessaris per a

58.2. Condicions tècniques

la seva perfecta i total execució.

Les fulles hauran de complir les característiques següents:
- resistència a l’acció de la humitat

Article 59. Fusteria metàl·lica

- comprovació del pla de la porta

Per a la construcció i muntatge d’elements de fusteria metàl·lica s’observaran rigorosament les indicacions dels plànols del

- comportament en l’exposició de les dues cares a atmosfera d’humitat diferent

Projecte.

- resistència a la penetració dinàmica

Totes les peces de fusteria metàl·lica hauran de ser muntades, necessàriament, per la casa fabricant o personal autoritzat

- resistència a la flexió per càrrega concentrada en un angle

per la mateixa, essent el subministrador el responsable del perfecte funcionament de totes i cada una de les peces

- resistència de la testera inferior a la immersió

col·locades en obra.

- resistència a l’arrencada de cargols en els brancals, en una amplada no menor de 28 mm

Tots els elements es faran en locals tancats i desprovistos d’humitat, assentades les peces sobre llates d'empostissar de

- quan l’ànima de les fulles resisteixi l’arrencada de cargols, no necessitarà peces de reforç. En cas contrari els

fusta, procurant que quedin ben anivellades i no n’hi hagi cap que pateixi ni guerxament ni torçada.

reforços mínims necessaris vénen indicats en los plànols

L’amidament es farà per m² de fusteria, mesurant entre costats exteriors. En el preu s’inclouen les ferramentes, verguerons,

- en fulles de cantell, el peu anirà sense cantellejar i permetrà un ajust de 20 mm. Les fulles sense cantellejar

retenidores, etc., però queden exceptuades la vidriera, pintura i col·locació de bastiments.

permetran un ajust de 20 mm repartits per igual en el peu i en el capçal
- els verguerons de la fulla vidriera seran com a mínim de 10x10 mm i quan no estigui cantellejat el buit per al vidre,

Article 60. Vidres

sobresortiran de la cara 3 mm com a mínim

Els vidres es muntaran ajustant-los amb cura en el buit en el que hagin d’encaixar, el qual prèviament haurà estat

- en les portes entaulades a l’exterior, les seves taules aniran sobreposades o encadellades de forma que no

pintat amb pintura d’emprimació si és de metàl·lic. El vidre s’ajustarà bé per mitjà de ribets metàl·lics o de fusta

permetin el pas de l’aigua

perfectament ajustats als bastidors amb puntes si els ribets són de fusta i amb cargols si són metàl·lics. Tot l’entorn

- les unions en les fulles entaulades i de faixa seran per acoblament, i hauran d’anar encolades

se segellarà amb silicona.

- quan la fusta s’envernissi, estarà exempta d’impureses o emblaviment per fongs. Si va a ser pintada, s’admetrà

Els vidres s’amidaran i abonaran per m2 de superfície real col·locada. El preu inclou tots els materials, mà d’obra,

que hi hagi emblaviment en un 15% de la superfície

operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar l’obra completament enllestida.

Bastiments de fusta:
- els travessers de la porta de pas portaran pollegueres amb entrega de 5 cm, per a l’ancoratge en el paviment

Article 61. Pintura
61.1. Condicions generals de preparació del suport
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La superfície que s’ha de pintar ha d’estar seca, desengreixada, sense òxid ni pols, per a la qual cosa es faran servir

A continuació se donarà una mà de fons amb vernís diluït mesclat amb productes de conservació de la

raspalls, bufadors de sorra, àcids i bases quan siguin metalls.

fusta si fan falta, aplicat de forma que quedin impregnats els porus.

Els porus, esquerdes, escantells, etc., s’emplenaran amb màstics o empastaments per a deixar les superfícies llises i

Passat el temps de assecatge de la mà de fons, es realitzarà un fregament fi del suport, aplicant-hi a

uniformes. Es faran amb un pigment mineral i oli de llinosa o vernís i un cos de rebliment per a les fustes. En els plafons

continuació el vernís, amb un temps de assecatge entre ambdues mans i un rendiment no menor de

s’utilitzarà guix amassat amb aigua de cola, i sobre els metalls s’utilitzaran empastaments composats de 60-70% de

l’especificat pel fabricant.

pigment (blanc de plom), ocre, òxid de ferro, litopó, etc. i cossos de rebliment (creta, caolí, guix, espat pesat), 30-40% de

- Metalls:

vernís copal o àmbar i oli de fustes.

Es realitzarà una rascada d’òxids amb raspall, seguida immediatament d’una acurada neteja manual de la

Els màstics i empastaments s’utilitzaran amb espàtula en forma de massilla; els líquids amb brotxa o pinzell o amb

superfície.

l’aerògraf o pistola d’aire comprimit. Els empastaments, una vegada secs, es passaran amb paper de vidre en parets i

A continuació s’aplicarà una mà de emprimació anticorrosiva, amb un rendiment no inferior al consignat

s’allisaran amb pedra tosca, aigua i feltre, sobre metalls.

pel fabricant.

Abans de la seva execució es comprovarà la natura de la superfície a revestir, així com la seva situació interior o exterior i

Transcorregut el temps de assecatge, s’aplicaran dos mans d’acabat d’esmalt, amb un rendiment no

condiciones d’exposició al fregament o agents atmosfèrics, contingut d’humitat i si existeixen juntes estructurals.

menor a l’especificat pel fabricant.

Es rebran i es muntaran tots los elements que han d’anar en el parament, com bastiments de portes, finestres,
canalitzacions i instal·lacions.

61.3. Amidament i pagament

Se comprovarà que la temperatura ambient no sigui major de 28ºC ni menor de 6ºC.

La pintura s’amidarà i abonarà en general, per m² de superfície pintada, efectuant-se l’amidament de la següent manera:

La superfície d’aplicació estarà anivellada i llisa.

- pintura sobre murs, envans i sostres: s’amidarà descomptant els buits. Les motllures s’ amidaran per superfície

En temps plujós se suspendrà l’aplicació quan el parament no estigui protegit.

desenvolupada

En finalitzar la jornada de treball es protegiran perfectament els envasos i es netejaran els estris de treball.

- pintura sobre fusteria: s’amidarà per les dues cares, incloent els tapajunts
- pintura sobre finestrals metàl·lics: s’amidarà una cara

61.2. Aplicació de la pintura

En els preus respectius està inclòs el cost de tots los materials i operacions necessàries per a obtenir el perfecte acabat de

Les pintures se podran aplicar amb pinzells i brotxa, amb aerògraf, amb pistola, (polvoritzant amb aire comprimit) o amb

les obres, fins i tot la preparació, fregament, neteja, empastament, etc. i tots els mitjans auxiliares que calgui.

corrons.
Les brotxes i pinzells seran de pèl animal o de niló. Podran ser rodons o plans, classificant-se per números o pels grams de

Article 62. Ram de llauner

pèl que contenen.

62.1. Canonada de coure

Els aerògrafs o pistoles consten d’un recipient que conté la pintura amb aire a pressió (1-6 atm), el compressor i el

Tota la canonada s’instal·larà de forma que presenti un aspecte net i ordenat. S’utilitzaran accessoris per a tots los canvis

polvoritzador, amb orifici que vari des de 0,2 mm fins a 7 mm, formant-se un con de 2 cm al metre de diàmetre.

de direcció i les esteses de canonada es realitzaran de forma paral·lela o en angle recte als elements estructurals de

Depenent del tipus de suport se realitzaran una sèrie de treballs previs, amb objecte que quan s’apliqui la pintura o

l’edifici.

revestiment s’aconsegueixi un acabat de gran qualitat.

La canonada estarà col·locada al seu lloc sense necessitat de forçar-la ni flectir-la. La canonada anirà instal·lada de

Els sistemes de preparació en funció del tipus de suport:

manera que es contregui i dilati lliurement sense que es deteriori per cap treball ni per si mateixa.

- guixos i ciments així com els seus derivats:
Es realitzarà un fregament de les petites adherències i imperfeccions. A continuació s’aplicarà una mà de

Les unions es faran amb soldadura tova amb capil·laritat. Les grapes per a penjar la conducció de forjat seran de llautó
espaiades 40 cm.

fons impregnant els porus de la superfície del suport. Posteriorment es realitzarà un empastament dels
desperfectes, repassant-los amb una mà de fons. S’aplicarà seguidament l’acabat final amb un rendiment

62.2. Canonada de ciment centrifugat

no inferior de l’indicat pel fabricant.

El muntatge es realitzarà enterrat, rematant els punts d’unió amb ciment. Tots els canvis de secció, direcció i escomesa,

- Fusta:

s’efectuaran per mitjà de pericons registrables.
Es procedirà a una neteja general del suport seguida d’un fregament fi de la fusta.

En la xarxa de sanejament se situaran pous de registre amb potes per a facilitar l’accés.
El pendent mínima serà de l’1% en aigües pluvials, i superior a l’1,5% en aigües residuals.
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L’amidament es farà per m lineal de canonada realment executada, incloent el llit de formigó i els escarabats d’unió. Els

63.5. Tubs protectors

pericons s’amidaran apart per unitats.

Els tubs protectors a utilitzar seran aïllants flexibles (corrugats) normals, amb protecció de grau 5 contra danys mecànics, i
que puguin corbar-se amb les mans, excepte els que hagin d’anar pel terra o paviment, estries o falsos sostres, que seran

62.3. Aparells sanitaris

del tipus Preplàs, Reflex o semblant, i disposaran d’un grau de protecció 7.

Els aparells sanitaris que s’instal·lin compliran les condicions de caràcter sanitari exigides i estaran degudament

Els diàmetres interiors nominals mínims, mesurats en mil·límetres, per als tubs protectors, en funció del nombre, classe i

homologats.

secció de los conductors que han d’allotjar, s’indiquen en les taules de la instrucció ITC-BT-21. Per a més de 5 conductors

Aquests aparells s’abonaran per unitat d’aparell col·locat. El preu inclou l’aparell, les aixetes, les vàlvules de

per tub, i per a conductors de seccions diferents a instal·lar pel mateix tub, la secció interior del tub serà, com mínim, igual a

desguàs, i tots els treballs materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació completa.

tres vegades la secció total ocupada pels conductors, especificant únicament els que realment s’utilitzin.

Article 63. Instal·lació elèctrica

63.6. Caixes d’empalmament i derivacions

63.1. Condicions generals

Les caixes d’empalmament i derivacions seran de material plàstic resistent o bé metàl·liques. En aquest darrer cas, estaran

L’execució de les instal·lacions s’ajustarà a allò especificat en els reglaments vigents. En aquelles instal·lacions on calgui,

aïllades interiorment i protegides contra l’oxidació.

se seguiran les normes de la companyia subministradora.

Les dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat

Es procurarà que els traçats guardin en tot moment els:

equivaldrà al diàmetre del tub major més un 50% del mateix, amb un mínim de 40 mm de profunditat i de 80 mm per al

- fustatge i xarxes en nombre suficient de manera que garanteixin la seguretat dels operaris i vianants

diàmetre o costat interior.

- maquinària, bastides, eines i tot el material auxiliar per a portar a terme els treballs d’aquest tipus

Les unions entre conductors es realitzaran sempre dintre de les caixes de empalmament, excepte en los casos indicats en

Tots els materials seran de la millor qualitat, amb les condicions que imposin els documents que composen el Projecte, o

l’apartat 3.1 de la ITC-BT-21. Les unions no es faran mai per simple recargolament entre si dels conductors, sinó utilitzant

els que es determinin en el transcurs de l’obra, muntatge o instal·lació.

borns de connexió, conforme a la instrucció ITC-BT-19.

63.2. Conductors elèctrics de fase

63.7.Aparells de comandament i maniobra

Els conductors elèctrics de fase seran de coure electrolític, aïllats adequadament, essent la seva tensió nominal d’aïllament

Els aparells de comandament i maniobra són els interruptors i commutadors, que tallaran el corrent elèctric màxim del

de 0,6/1 kV per a la línia repartidora i de 750 V per a la resta de la instal·lació, havent d’estar homologats segons les

circuit en el que estiguin col·locats sense formar un arc permanent, obrint o tancant els circuits sense possibilitat de prendre

normes UNE citades en la instrucció ITC-BT-06.

una posició intermèdia. Seran del tipus tancat i de material aïllant.
Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir en cap cas de 65ºC en cap de les

63.3. Conductors de protecció

seves peces.

Els conductors de protecció seran de coure i presentaran el mateix aïllament que els conductors actius. Es podran instal·lar

La seva construcció serà tal que permeti realitzar de l’ordre de 10.000 maniobres d’obertura i tancament, amb la seva

per les mateixes canalitzacions que els conductors actius o bé en forma independent, seguint en aquest cas el que indiquin

càrrega nominal a la tensió de treball. Portaran marcada la seva intensitat i tensions nominals, i estaran provades a una

les normes particulars de l’empresa distribuïdora. La secció mínima d’aquests conductors serà l’obtinguda utilitzant la taula

tensió de 500 a 1.000 V.

2 de la instrucció ITC-BT-19, apartat 2.3, en funció de la secció de los conductors actius de la instal·lació.
63.7.Aparells de protecció
63.4. Identificació dels conductors

Els aparells de protecció són els disjuntors elèctrics, fusibles i interruptors diferencials.

Els conductors s’hauran de poder identificar pel color del seu aïllament:

Els disjuntors seran de tipus magnetotèrmic d’accionament manual, i podran tallar el corrent màxim del circuit en que

- blau clar per al conductor neutre.

estiguin col·locats sense originar la formació d’un arc permanent, obrint o tallant els circuits sense possibilitat de prendre

- groc-verd per al conductor de terra i protecció

una posició intermèdia. La seva capacitat de tall per a la protecció del curtcircuit estarà d’acord amb la intensitat del

- marró, negre i gris per als conductors actius o de fase. Si no hi hagués conductor neutre, un conductor actiu

curtcircuit que es pugui presentar en un punt de la instal·lació, i per a la protecció contra l’escalfament de les línies es

podria tenir el color blau clar

regularan per a una temperatura inferior als 60ºC. Portaran marcades la intensitat i tensió nominal de funcionament, així
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com el signe indicador del seu desconnexionament. Aquests interruptors automàtics magnetotèrmics seran de tall

L’execució de les instal·lacions interiors s’efectuarà sota tubs protectors, seguint preferentment línies paral·leles a les

omnipolar, tallant la fase i el neutre a la vegada quan actuï la desconnexió.

verticals i horitzontals que limiten els locals on s’efectuarà la instal·lació.

Els interruptors diferencials seran com mínim d’alta sensibilitat (30 mA) i a més de tall omnipolar. Podran ser purs, quan

Haurà de ser possible la fàcil introducció i retirada de los conductors en los tubs després de haver estat col·locats i fixats,

cada un de los circuits vagin allotjats en tub o conducte independent una vegada que surten del quadre de distribució, o del

així com la dels seus accessoris. Es disposarà dels registre que es consideri convenients.

tipus amb protecció magnetotèrmica inclosa quan els diferents circuits hagin d’anar canalitzats per un mateix tub.

Els conductors s’allotjaran en los tubs després de ser col·locats aquests darrers. La unió dels conductors en els

Els fusibles a emprar per a protegir los circuits secundaris o en la centralització de comptadors seran calibrats a la intensitat

empalmaments o derivacions no es podrà efectuar per simple recargolament dels conductors entre si, sinó que sempre

del circuit que protegeixin. Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, i estaran construïts de tal forma que no es

s’haurà de realitzar utilitzant bornes de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió, podent

pugui projectar metall al fondre’s. Hauran de poder ser reemplaçats sota tensió sense cap tipus de perill i portaran

utilitzar-se brides de connexió. Aquestes unions es realitzaran sempre a l’interior de les caixes de empalmament o

marcades la intensitat i tensió nominals de treball.

derivació.
No es permetran més de tres conductors en els borns de connexió.

63.8. Punts d’utilització

Les connexions dels interruptors unipolars es realitzaran sobre el conductor de fase.

Les preses de corrent a emprar seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i tensió nominals de treball i

No s’utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits.

disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra. El nombre de preses de corrent a instal·lar serà en funció

Tot conductor s’ha de poder seccionar en qualsevol punt de la instal·lació en la que derivi.

de l’ús previst de l’edifici, com indica la instrucció ITC-BT-25.

Els conductors aïllats col·locats sota canals protectores o sota motllures s’hauran d’instal·lar d’ acord amb allò establert en
la instrucció ITC-BT-20.

63.9. Posada a terra

Les preses de corrent d’un mateix local han d’estar connectades a la mateixa fase. En cas contrari, entre les preses

Les posades a terra podran realitzar-se mitjançant plaques de 500x500x3 mm o bé mitjançant elèctrodes de 2 m de

alimentades per fases diferents hi ha d’haver una separació de 1,5 m, com a mínim.

longitud, col·locant sobre la seva connexió amb el conductor d’enllaç el seu corresponent pericó registrable de presa de

Les cobertes, tapes o embolcalls, manovelles i polsadors de maniobra dels aparells instal·lats en locals amb parets i terres

terra, i el respectiu born de comprovació o dispositiu de connexió. El valor de la resistència serà inferior a 20 .

conductors, seran de material aïllant.
Per a les instal·lacions en cambres amb bany i lavabos, seguint la instrucció ITC-BT-27, es tindran en compte els diferents

63.10. Condicions generals d’execució de les instal·lacions

volums i prescripcions per a cada un de ells:

Les caixes generals de protecció se situaran en l’exterior del portal o en la façana de l’edifici, segons la instrucció ITC-BT-

Les instal·lacions elèctriques hauran de presentar una resistència mínima de l’aïllament com a mínim igual a 1.000xU ,

13. Si la caixa es metàl·lica, haurà de portar un born per a la seva posada a terra.

essent U la tensió màxima de servei expressada en V, amb un mínim de 250.000 .

La col·locació del comptador s’efectuarà complint la instrucció ITC-BT-16 i la normativa de la companyia subministradora.

L’aïllament de la instal·lació elèctrica es mesurarà amb relació a terra i entre conductors mitjançant l’aplicació d’una tensió

El local de situació no ha de ser humit, i estarà prou ventilat i il·luminat. Si la cota del terra és inferior a la dels passadissos o

contínua, subministrada per un generador que proporcioni en buit una tensió compresa entre 500 i 1.000 V, i com a mínim

locals contigus, s’hauran de disposar desguassos perquè, en cas d’avaria, descuit o trencament de canonades d’aigua, no

250 V amb una càrrega externa de 100.000 .

es puguin produir inundacions en el local. Els comptadors es col·locaran a una alçada mínima del terra de 0,50 m i màxima

Es disposarà d’un punt de posada a terra accessible i senyalitzat, per a poder efectuar la mesura de la resistència de terra.

de 1,80 m, i entre el comptador més sortint i la paret oposada s’haurà de respectar un passadís de 1,10 m, d’acord amb la

Totes les bases de presa de corrent portaran obligatòriament un contacte de presa de terra. En cambres amb bany i

instrucció ITC-BT-16.

lavabos es realitzaran les connexions equipotencials.

L’estesa de les derivacions individuals es realitzarà al llarg de la caixa de l’escala d’ús comú, podent efectuar-se per tubs

Els circuits elèctrics derivats portaran una protecció contra sobreintensitats, mitjançant un interruptor automàtic o un fusible

encastats o superficials, o per canalitzacions prefabricades, segons es defineix en la instrucció ITC-BT-14.

de curtcircuit, que s’hauran d’instal·lar sempre sobre el conductor de fase pròpiament dit, incloent la desconnexió del

Els quadres generals de distribució se situaran en un local accessible i d’ús general. Hauran d’estar realitzats amb

neutre.

materials no inflamables, i se situaran a una distància tal que entre la superfície del paviment i els mecanismes de

Les llumeneres es connectaran a terra sempre que siguin metàl·liques.

comandament hi hagi 200 cm.

La placa de polsadors de l’aparell de telefonia, així com el forrellat elèctric i la caixa metàl·lica del transformador reductor si

La connexió entre els dispositius de protecció situats en aquests quadres s’executarà ordenadament, procurant disposar

aquest no estigués homologat, s’hauran de connectar a terra.

regletes de connexió per als conductors actius i per al conductor de protecció. Es fixarà sobre los mateixos un cartell de
material metàl·lic en el que ha d’estar indicat el nom de l’instal·lador i la data en què es va executar la instal·lació.
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Els diferents aparells hauran de portar en les seves clavilles d’endoll un dispositiu normalitzat de presa de terra. Es

El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua de la caldera.

procurarà que aquests aparells estiguin homologats.

La xarxa de canonades de distribució de calor s’amidarà en m lineals instal·lats, incloent en el seu cost la part proporcional

Els mecanismes se situaran a les alçades indicades en les normes de instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

d'aparells necessaris, especificats en el Projecte o indicats per la Direcció Facultativa per l seu funcionament, així com
peces especials, ancoratges, muntatge i ajuts d'altres industrials.

63.11. Amidament i pagament
L’amidament del cable elèctric s’efectuarà per m lineal de cable instal·lat. La resta d’aparells elèctrics es mesuraran per

64.4. Radiadors, convectors i plafons

unitats instal·lades. El preu que s’aplicarà serà el que figura en el Quadre de Preus número 1 del Pressupost.

Els radiadors, convectors i plafons podran ser de foneria o d'acer, de manera que presentin la màxima superfície de
radiació.

Article 64. Instal·lació de calefacció

Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de 5 atm. La calefacció des del sòl, sostre o parets serà la que

64.1. Definició

en comptes de disposar d'elements terminals de radiació, és el propi circuit que amb la seva llargada genera la superfície

La instal·lació de calefacció serà individual, utilitzant un combustible (propà o gas natural) o electricitat.

de radiació.

Els elements que constitueixen la instal·lació de calefacció són els següents:

La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els 60ºC.

- calderes

Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb junts d'endoll i cordó o amb maneguet.

- cremadors

Els radiadors, convectors i plafons s’amidaran per unitats completament instal·lades amb les vàlvules de maniobra,

- xarxa de distribució

ancoratges a murs i ajuts per a la seva col·locació.

- vàlvules
- radiadors

64.5. Radiadors elèctrics

- elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió)

Quan el sistema escollit de calefacció sigui per radiadors o plafons de calor negre elèctrics, seran de primera qualitat i

- dipòsits de combustible

marca reconeguda.
L’amidament dels radiadors elèctrics serà per unitats totalment subministrades i instal·lades, inclosa la repercussió del preu
de la instal·lació elèctrica necessària, cas que aquesta no s'hagi inclòs a l'apartat d'instal·lació elèctrica.

64.2. Calderes
Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques reconegudes; estaran
proveïdes de tots els elements i equips auxiliars necessaris per al seu funcionament, com són cremadors i dipòsits de

64.6. Conduccions d'aire calent

combustible, els quals s'instal·laran d'acord amb les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa i de la normativa

Les conduccions d’aire calent, que podran ser de secció rectangular o circular i del material adequat a la velocitat de l'aire

vigent al respecte.

que circula pel seu interior, poden ser de xapa d'acer galvanitzat, guix o materials de fibres sintètiques, sempre que es

Les calderes s’amidaran per unitat instal·lada, incloent la part proporcional d'aparells auxiliars, dipòsits, xemeneies i ajuts

compleixi la normativa vigent.

d'altres industrials necessaris per a completar la instal·lació.

Les conduccions d’aire calent s’amidaran per m lineal instal·lat, incloent en el preu la part proporcional de muntatge, reixes,
filtres i comportes necessàries, així com els ajuts del ram de paleta necessaris per a la seva completa col·locació

64.3. Xarxa de distribució
La xarxa de distribució condueix el fluid de transport de la calor des de la caldera als elements de radiació i està formada

Article 65. Instal·lació de climatització

per canonades de ferro soldat que aniran proveïdes de peces especials de dilatació.

65.1. Definició

Els colzes, maneguets, tes, creuers. etc. , seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de resistir una pressió hidrostàtica

La instal·lació de climatització són les destinades a mantenir, en els espais interiors de l'edifici, les condicions de

2

interior de prova de 15 kp/cm .

temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions exteriors.

Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió.

Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquesta instal·lació podrà comptar amb equips per purificar, refrigerar,

S'instal·aran dipòsits d'expansió, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota l'aigua continguda en la instal·lació a

escalfar, humitejar i dessecar l'aire, així com la regulació de totes aquestes operacions.

temperatura de règim i estarà provista de sobreeixidor.

La instal·lació de climatització estarà composada pels següents elements:

Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col·locades sobre esmorteïdors.

- equip condicionador d'aire

249

- conductes

- sistema d’acumulació

- boques de difusió

- circuit hidràulic

- escalfadors

- sistema d’intercanvi

- quadre de control

- sistema de regulació i control

També es poden utilitzar equips autònoms o mixtos.

- equip d’energia convencional auxiliar

65.2. Equips

66.3. Execució

El tipus d'equips que calgui instal·lar vindrà definit en el Projecte i serà de marca reconeguda i aprovada per la Direcció

La posició, manteniment i muntatge de tots els components del conjunt de la instal·lació d’energia solar tèrmica serà la

Facultativa.

indicada en els Plànols i seguint les prescripcions de la Direcció Facultativa, del fabricant i la normativa vigent.

Els elements constitutius de l'aparell són l'equip productor de fred, el productor de calor, si es troba inclòs en la instal·lació, i
la zona de preparació o tractament de l'aire que, segons indica, realitzarà les operacions d'impulsió, extracció, filtració,

66.4. Amidament i pagament

polvorització d'aigua, desinfecció i condicionament tèrmic.

S’amidarà per unitat completa d'equip instal·lat i posat en servei, incloent el preu tots els ajuts i materials necessaris,

Si la instal·lació de climatització és centralitzada, s’amidarà per unitat d'instal·lació completa, incloent en el preu tots els

segons les especificacions de la Direcció Facultativa.

equips de tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i automàtics) i ajuts necessaris per a la seva
instal·lació, excepte les conduccions.

Article 67. Instal·lació frigorífica

Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, l’amidament serà per unitat d'aparell

67.1. Condicions generals

completament instal·lat.

La instal·lació frigorífica s’haurà d’ajustar al que especifica el Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal·lacions
Frigorífiques, i les seves instruccions tècniques complementàries.

65.3. Conductes
Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire en el seu interior, essent els més

67.2. Maquinària frigorífica i accessoris

usuals la xapa d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres sintètiques; les boques de difusió seran reixes fixes o mòbils i

La capacitat del recipient del líquid pertanyent a un equip frigorífic amb múltiples evaporadors serà com a mínim

boques circulars, perforades o concèntriques.

1,25 vegades la capacitat de l’evaporador més gran.

La Direcció Facultativa escollirà el tipus, en funció de les zones en les quals s'introdueixi aire.

Les unions o elements que continguin refrigerants que hagin d’anar cobertes o protegides s’han d’inspeccionar i

L’amidament de conductes serà per m lineal col·locat, incloent en el preu la part proporcional de boques, comportes, i ajuts

provar abans de la posada en marxa.

que calguin per realitzar la instal·lació d'acord amb el Projecte.

No es podran col·locar canonades de pas de refrigerant en les zones de pas exclusiu. En els espais lliures
utilitzables com a cambres hauran de ser col·locats a una alçada mínima de 2,25 m del sòl o tocant el sostre.

Article 66. Instal·lació d’energia solar tèrmica
66.1. Definició

Les vàlvules que s’instal·lin en canonades de coure han de tenir resistència i seguretat adequades, independents de
la canonada. I les vàlvules d’accionament han d’anar numerades.

La instal·lació solar tèrmica està formada pels components encarregats de captar la radiació solar, transformant-la en
energia tèrmica i cedir-la a un fluid de treball, i d’emmagatzemar aquesta energia de forma eficient, en el mateix fluid de

67.3. Aparells indicadors de mesura

treball dels captadors o transferint-la a un altre per poder-la utilitzar en els punts de consum.

Les instal·lacions frigorífiques s’equiparan amb els aparells indicadors i de mesura que siguin necessaris per a la

La instal·lació d’energia solar tèrmica es complementa amb la producció d’energia tèrmica per sistema convencional

seva adequada utilització i conservació. Els manòmetres instal·lats permanentment en el sector d’alta pressió han

auxiliar que pot o no estar integrat dins de la mateixa instal·lació.

de tenir una graduació superior al 20% de la pressió màxima de servei.
La pressió de servei de la instal·lació serà indicada clarament amb un senyal vermell molt visible.

66.2. Sistemes
Els sistemes que conformen la instal·lació d’energia solar tèrmica són els següents:
- sistema de captació (plafons solars tèrmics)

67.4. Placa de característiques
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En la instal·lació s’ha de fixar una placa de característiques, situada a la sala de màquines, damunt d’algun element

- instruccions detallades dels elements de control i indicadors de marxa de la seva instal·lació i

principal, on hi consti el nom de l’instal·lador i les dades de l’apartat 7 de la Instrucció MI IF-006.

funcionament en condicions de seguretat i rendiment òptim
- instruccions en cas d’avaria o anomalies de funcionament

67.5. Instal·lació de la maquinària

- instruccions sobre el desglaç, renovació d’aire, aigua de refrigeració i condensació, greixatge i purgues

En la instal·lació de la maquinària cal considerar les prescripcions següents:

d’oli i aire

- els motors i les transmissions han d’estar protegides suficientment amb la finalitat d’evitar possibles

- instruccions sobre prevencions d’accidents i actuació en cas que sobrevinguin

accidents

- instruccions per a evitar la congelació en el condensador en cas de temperatures d’ambient molt baixes

- la maquinària frigorífica i els elements complementaris han d’estar disposats de forma que totes les seves

- diagrama de la instal·lació amb indicadors dels números i altres referències de vàlvules de tancament i

parts siguin fàcilment accessibles.

obertura
- manera d’usar les màscares antigàs i els equips autònoms d’aire comprimit.

67.6. Protecció de les instal·lacions contra sobreimpressions
Els compressors que funcionin a més de 1 kp/cm2 i amb un desplaçament superior a 1,5 m3 per minut han d’estar

67.10. Amidament i pagament

protegits per la vàlvula de seguretat i disc de ruptura en la seva descàrrega abans de qualsevol vàlvula de pas o

L’amidament de les canonades s’efectuarà per m lineal instal·lat. La resta d’aparells de la instal·lació frigorífica es

maniobra

mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s’aplicarà serà el que figura en el Quadre de Preus número 1 del

La presa de connexió de els vàlvules de seguretat s’efectuarà sempre en una part de l’element protegit, de manera

Pressupost.

que no pugui ser abastable per al nivell de líquid refrigerant. La capacitat de descàrrega de les vàlvules s’ajustarà a
prescripció de l’apartat 6 de MI IF- 009.

Article 68. Instal·lacions de protecció contra incendis
68.1. Definició

67.7. Pressió de treball de les vàlvules de seguretat
Les vàlvules de seguretat no calibraran a una pressió superior a la que indica el timbre, ni a 1,2 vegades a la

Les instal·lacions de protecció contra incendis es poden dividir en les classes següents:
- instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, les quals estan composades per:

d’estanqueïtat. Les vàlvules de seguretat tindran el reglament prescrit com a garantia del correcte calibratge.

- equips de control i senyalització

La seva descàrrega s’ajustarà a la prescripció de l’apartat B de la MI IF-009.

- detectors
- fonts de subministrament d’aigua
- elements d'unió entre els anteriors

67.8. Prova d’estanqueïtat
Tots els elements frigorífics, inclosos els indicadors frigorífics de líquid que formen part del circuit refrigerant ha de

- instal·lació d'extinció, les quals poden estan composades per:

ser igual o superior a la pressió de treball, i mai inferior al que indica la taula 1 de la MI IF-010, sota la responsabilitat

- boques d'incendi

de l’instal·lador frigorista autoritzat.

- hidrants

L’estanquitat de les cambres frigorífiques s’ha de comprovar abans del seu funcionament de manera que el temps

- extintors mòbils

no sigui inferior a 30 minuts en passar de 30 mm columna d’aigua a 24 mm columna d’aigua. D’altra banda, la

- sistemes fixos d'extinció

instal·lació frigorífica ha de permetre pressions i depressions inferiors a 10 mm de columna d’aigua.

- instal·lacions d'alarma i detecció, les quals poden estar formades per:
- polsadors d'alarma

67.9. Funcionament

- instal·lació d'alerta

En un lloc ben visible de la sala de màquines hi ha d’haver una taula d’instruccions amb els següents detalls:

- instal·lació de megafonia

- descripció general de la instal·lació, amb el nom de l’instal·lador, adreça i telèfon
- descripció detallada dels elements de la instal·lació

- detectors d’incendi
- instal·lacions d'enllumenat d’emergència

- instruccions detallades de la posada en funcionament de la instal·lació
68.2. Execució
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Article 70. Sistema de transmissió de dades

L’execució de la instal·lació de protecció contra incendis es farà seguint les especificacions del Projecte i complint amb la
normativa vigent.

70.1. Definició
El sistema de transmissió de dades disposarà de connectors fixos per a instal·lacions de comunicacions, col·locats

68.3. Amidament i pagament

encastats en caixes de mecanismes i cables amb conductors metàl·lics o de fibra òptica.

Els diferents elements de la instal·lació s’amidaran en unitats col·locades, incloent en el preu tots els ajuts del ram de paleta
o altres industrials necessaris per la completa posada en servei de la instal·lació.

70.2. Execució
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replantejament previ que ha de ser aprovat per la Direcció

Article 69. Instal·lacions de telefonia

Facultativa.

69.1. Definició

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació i s'ha de comprovar que les característiques tècniques

La instal·lació de telefonia consistirà en col·locar una presa de senyal, caixes repartidores, cables i els aparells d'usuari de

dels elements corresponen a les especificades al Projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels

comunicació telefònica de taula o muntats a la paret.

elements. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb els estris adequats i seguint les instruccions de la

- replantejament

documentació tècnica del fabricant.

- instal·lació de la presa de senyal

El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.

- connexió a la xarxa del circuit de comunicació telefònica

No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha d'anar folgat a dintre de la

- fixació al lloc previst dels aparells d’usuari

caixa de mecanismes.
En les instal·lacions amb cables metàl·lics, els connectors també han de ser del tipus apantallat, amb pantalla de 360º al

69.2. Execució

voltant del connector. L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replantejament previ que ha de ser aprovat per la Direcció

de connectar amb la pantalla del propi connector.

Facultativa.

En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de

S'ha de comprovar que les característiques dels aparells corresponen a les especificades al Projecte.

connexió entre la fibra i el connector. Tampoc es poden perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de

La presa de senyal s’haurà d’instal·lar en llocs accessibles. Si la presa de senyal telefònic es munta superficialment, caldrà

curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.

fixar la caixa al parament. Si, en canvi, la presa s’encasta, caldrà col·locar la caixa dins del corresponent caixetí, que haurà

Un cop executada la instal·lació, es procedirà a retirar tots els elements sobrants com ara embalatges, retalls de cables,

estat encastat prèviament.

etc.

La distància mínima de la presa de senyal telefònic als serveis d'aigua, electricitat, calefacció i gas serà de 5 cm.
Les caixes repartidores han de quedar fixats sòlidament al parament pels punts previstos en la documentació tècnica del

70.3. Amidament i pagament

fabricant. Les diferents connexions han d’assegurar el correcte funcionament.

Es mesuraran les unitats de quantitat instal·lada dels diferents aparells i els m lineals de cable col·locats. S’aplicarà el preu

Els cables que s’utilitzaran seran homologats i compliran amb les normes d’instal·lació.

que figura al Quadre de Preus número 1.

Els telèfons han de quedar correctament connectats a la instal·lació segons les instruccions del fabricant.
Un cop tot estigui instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables,
etc.).

Article 71. Precaucions a adoptar
Les precaucions a adoptar durant la construcció de l’obra seran les previstes en la diferent normativa de seguretat i salut
laboral.

69.3. Amidament i pagament

Març 2019

Es mesuraran les unitats de quantitat instal·lada dels diferents aparells i els m lineals de cable col·locats. S’aplicarà el preu

L'autor del Projecte

que figura al Quadre de Preus número 1.

Fernando F. CORDELLAT GONZÁLEZ
I.C.C.P. col. 12.195
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ANNEX AL PLEC DE CONDICIONS: FITXES D’EXECUCIÓ DE LES DIFERENTS UNITATS
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UNITAT D'OBRA: DESCONNEXIÓ D'ESCOMESA ELÈCTRICA.

Es realitzaran per part del director de l'execució de l'obra els croquis pertinents, per a poder reflectir posteriorment en
plànols la seva anterior ubicació i característiques generals.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
CRITERI DE MEDICIÓ I ABONAMENT
Desconnexió escomesa elèctrica aèria o subterrània naus a enderrocar, fins i tot en tensió, incloent-hi a els permisos i
coordinació amb companyia de subministrament elèctric, eliminació de cables i altres elements que indiqui la companyia.
Retirada de l'escomesa fins límit UA1 i / o últim post existent, al cas de línia aèria.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR ABANS DE L'EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT.
Es comprovarà que la xarxa a desconnectar està fora de servei i / o que s'adopten les proteccions necessàries per fer-ho
en cas que estigui en tensió i que aquells altres elements de servei públic que poguessin veure afectats per les obres estan
degudament protegits.
Del contractista.
Revisarà l'escomesa, identificant la seva procedència mitjançant consulta a les companyies subministradores, així com la
seva activitat i servei.
Si està en tensió, la retirada l'haurà de fer un instal·lador autoritzat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ.
Desconnexió de l'escomesa. Retirada de runa. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
D'EXECUCIÓ.
L'escomesa quedarà neutralitzada i els elements desconnectats quedaran degudament senyalitzats. L'extrem de la part de
la xarxa que no es retira quedarà degudament protegit.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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UNITAT D'OBRA: MODIFICACIÓ LÍNIA B.T.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Es realitzaran per part del director de l'execució de l'obra els croquis pertinents, per a poder reflectir posteriorment en
plànols la seva anterior ubicació i característiques generals.

Modificació de línies de distribució d'energia elèctrica en BT, amb tall temporal de subministraments de curta durada,
dismantellament físic de la línia, connexió de nova línia subterrània segons plànols aigües amunt i aigües avall, posada

CRITERI DE MEDICIÓ I ABONAMENT

en marxa de la línia. Incloent-hi ajudes necessaries, tramitació i pagament dels corresponents permisos i taxes. Sempre en
coordinació amb l'empresa suministradora. Excloent-hi construcció e instalació nova línia subterrània.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
ML de projecció horizontal de la línia, incloent-hi totes les fases actives i/o neutre, terre, etc., mesutrat sobre plànol.
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR ABANS DE L'EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la xarxa a desconnectar està fora de servei i que aquells altres elements de servei públic que
poguessin veure afectats per les obres estan degudament protegits.
Del contractista.
Revisarà l'escomesa, identificant la seva procedència mitjançant consulta a les companyies subministradores, així com la
seva activitat i servei.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ.
Desconnexió de l'escomesa.
D'EXECUCIÓ.
L'escomesa quedarà neutralitzada i els elements desconnectats quedaran degudament senyalitzats. L'extrem de la part de
la xarxa que no es retira quedarà degudament protegit.

Es

mesurarà

el

nombre

d'unitats

realment

executades

segons

especificacions

de

Projecte.

255

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que haurà d'aprovar la DF, abans de la iniciació dels treballs, on s'ha
ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS

d'especificar, com a mínim:
-Mètode de demolició i fases

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

-Estabilitat de les construccions en cada fase i estintolaments necessaris
-Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que hagin de conservar

Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega manual o mecànica

-Manteniment i substitució provisional de serveis afectats

sobre camió o contenidor.

-Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes de la demolició

S'han considerat les següents eines de demolició:

-Cronograma dels treballs

-Mitjans manuals

-Pautes de control i mesures de seguretat i salut

-Martell picador

Es demolirà en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.

-Martell trencador sobre retroexcavadora

Es demolirà de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.

S'han considerat els següents materials:

La part a enderrocar no tindrà instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

-Mampostería

Es protegiran els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

-Obra ceràmica

La zona afectada per les obres quedarà convenientment senyalitzada.

-Formigó en massa

L'execució dels treballs no produirà danys, molèsties o perjudicis a les construccions, béns o persones properes i de

-Formigó armat

l'entorn.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

S'evitarà la formació de pols, pel que s'hauran de regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

-Preparació de la zona de treball

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i si la seva altura és <= 2 m.

-Demolició de l'element amb els mitjans adequats

En acabar la jornada no es deixaran trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

-Tall d'armadures i elements metàl·lics

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes,

-Troceado i apilat de la runa

s'han de suspendre les obres i s'avisarà a la DF.

-Càrrega de la runa sobre el camió

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per aconseguir les condicions de seguretat
suficients.

CONDICIONS GENERALS:

S'eliminaran els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de

Els materials quedaran prou trossejats i apilats per tal de facilitar la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les

productes de construcció.

condicions de transport.
Els materials quedaran apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a què es destinin (transport a abocador, reutilització,

FONAMENTS:

eliminació en l'obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

L'element a enderrocar no estarà sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

MURS DE CONTENCIÓ:

CONDICIONS GENERALS:

El mur a enderrocar no estarà sotmès a l'acció de càrregues o empentes de terres.
Quan l'altura lliure en una o ambdues cares sigui> = 6 m s'han de col·locar bastides amb barana i sòcol.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 60 km / h.
Se seguirà l'ordre de treballs previst a la DT.

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-per evitar el seu esfondrament.
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La runa s'abocaran a l'interior del recinte i s'evitarà que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I/O RESIDUS A /DES DE OBRA

de material.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els

S'han considerat les següents operacions:

aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

-Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
-Subministrament i retirada del contenidor de residus

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
* Ordre de 6 de febrer de 1976 per la qual s'aprova el Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i
ponts (PG 3/75)

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

* Ordre FOM / 1382/2002 de 16 de maig, per la qual s'actualitzen determinats articles del plec de prescripcions tècniques

Els vehicles de transport tindran els elements adequats per evitar alteracions perjudicials del material.

generals per a obres de carreteres i ponts relatius a la construcció d'explanacions, drenatges i fonaments.

El contenidor estarà adaptat al material que ha de transportar.

* Ordre de 10 de febrer de 1975 per la qual s'aprova la Norma Tecnològica de l'Edificació: NTE-ADD / 1975

El trajecte a recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequades a la maquinària a utilitzar.

Condicionament del terreny. Desmunts. Demolicions
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre
dues obres.
Les àrees d'abocament seran les definides pel "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocament es farà en el lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els
Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i necessiten l'aprovació
prèvia de la DF.
TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
Els materials de rebuig que indiqui el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i els que la DF no
accepti per a ser reutilitzats en obra, es transportaran a una instal·lació externa autoritzada, per tal d'aplicar-li el tractament
definitiu.
El contractista lliurarà al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
-Identificació del productor
-Identificació del posseïdor dels residus
Identificació de l'obra de la qual prové el residu i si és pertinent, el número de llicència d'obres
-Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu, i si aquest no és fa la gestió de valorització o eliminació del residu,
la identificació de qui farà aquesta gestió.
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-Quantitat en t i m 3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

Correcció d'errors de l'Ordre MAM / 304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i
eliminació de residus i llista europea de residus.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Reial Decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per
l'amiant.

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport es realitzarà en un vehicle adequat, per al material que es vol transportar, dotat dels elements que calen per al
seu desplaçament correcte.
Durant el transport el material es protegirà de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes empleats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
-Excavacions en amontonaments de terres o enderrocs. 10%
-Excavacions en terreny tou: 15%
-Excavacions en terreny compacte: 20%
-Excavacions en terreny de trànsit: 25%
-Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT
Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició
Ordre MAM / 304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la
llista europea de residus.
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UNITAT D'OBRA: AIXECAT DE REIXA O TANCA METÀL·LICA.
UNITAT D'OBRA: ESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Aixecat, amb mitjans manuals i equip de oxitall, de reixa metàl·lica de 1,44 m, situada en buit de façana i fixada al parament

Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a

mitjançant sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta i càrrega manual sobre camió o contenidor. El

l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material

preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació.

existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.
NORMATIVA D'APLICACIÓ

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Execució: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
FASES D'EXECUCIÓ.

Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT.

Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes d'obra. Càrrega manual del material

Inspecció ocular del terreny. Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus

aixecat i restes d'obra sobre camió o contenidor.

d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

CRITERI D’AMIDAMENT I CONDICIONS D’ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

DEL CONTRACTISTA.
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les corresponents
companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de
conducció d'energia elèctrica.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels materials objecte
d'esbrossada. Càrrega a camió.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
La superfície del terreny quedarà neta i en condicions adequades per a poder realitzar el replanteig definitiu de l'obra.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials retirats.
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UNITAT D'OBRA: EXCAVACIÓ DE TERRES A CEL OBERT SOTA RASANT, AMB MITJANS

diferència màxima de dos centímetres (0,02 m) en més o en menys respecte a la cota establerta per a cada punt. Els

MECÀNICS.

treballs d'anivellament, compactació i sanejament del fons, indicats en els paràgrafs anteriors, es consideren inclosos en
els preus unitaris d'excavació i per ells el contractista no tindrà dret a percebre abonament addicional.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació a cel obert sota rasant, en terra tova, de fins a 4 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
L'excavació quedarà neta i als nivells previstos, complint-se les exigències d'estabilitat dels corts de terres, talussos i edificacions
pròximes.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de vessament. Es
prendran les mesures oportunes per a assegurar que les característiques geomètriques romanen inamovibles.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT.
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus d'instal·lacions que poden
resultar afectades per les obres a iniciar. Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent
estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: pla
altimètric de la zona, cota del nivell freàtic i tipus de terreny que s'excavarà a efecte de la seva treballabilitat. Es disposaran punts fixes

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

de referència en llocs que es puguin veure afectats pel buidat, als quals es refereixen totes les lectures de cotes de nivell i
desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA

construccions pròximes que es puguin veure afectades pel buidat.

El preu inclou la formació de la rampa provisional per a accés de la maquinària al fons de l'excavació i la seva posterior retirada, però no
inclou el transport dels materials excavats.

DEL CONTRACTISTA.
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les corresponents
companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de
conducció d'energia elèctrica. Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

A la superfície del fons de l'excavació s'eliminaran la terra i els trossos de roca solts, així com les capes de terreny
inadequat o de roca alterada, que per la seva direcció o consistència poguessin debilitar la resistència del conjunt. Es
netejaran també les esquerdes i esquerdes emplenant-les amb formigó o amb material compactat, segons disposi el
director. En els casos en què ho indiquin els plànols o el director, el fons de la fonamentació s'anivellarà, omplint els
excessos d'excavació amb material adequat, degudament compactat, fins a obtenir una rasant determinada, amb una
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Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat
o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director

UNITAT D'OBRA: MUR I SOLERES DE FORMIGÓ ARMAT.

de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat per a la fabricació
del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de les armadures.

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig de la fonamentació del mur. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Disposició dels tubs de
drenatge. Resolució de juntes de construcció. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Reparació de defectes
superficials, si s'escau.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

La superfície del mur quedarà neta.

Mur de contenció de terres de superfície plana, amb puntera i taló, de formigó armat, de fins 3 m d'altura, realitzat amb formigó HA25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 22 kg/m³. Inclús
tubs de PVC per drenatge, filferro de lligar i separadors.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. S'evitarà la circulació de vehicles i la col·locació de
càrregues en les proximitats de l'extradós del mur.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la fonamentació del mur i l'elaboració i el muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT.
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de suport horitzontal i una superfície neta.
AMBIENTALS.
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a
40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C.
DEL CONTRACTISTA.

inclou l'encofrat.
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UNITAT D'OBRA: REBLERT PER BASE DE PAVIMENT.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb tot-u artificial calcari, i compactació en tongades
successives de 30 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar
en obra.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la superfície a replanar està neta, presenta un aspecte cohesiu i manca de llentions.
AMBIENTALS.
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ.
Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible contaminació per materials
estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
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Replanteig de nivells. Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la capa
UNITAT D'OBRA: CAPA DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT.

de barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa. Neteja final.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

La superfície quedarà plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions.

Capa de 5 cm d'espessor de barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de
composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront del tràfic fins que la barreja estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat
NORMATIVA D'APLICACIÓ

adequada.

Execució:
- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de
Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la capa base.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de anivellació, qualitat i forma previstes.
AMBIENTALS.
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ.
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UNITAT D'OBRA: EXCAVACIÓ DE RASES I POUS.

l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny,
presentarà al director de l'execució de l'obra, per a la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ.

NORMATIVA D'APLICACIÓ

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de

Execució:

les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà,

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

romanen inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es

D'OBRA

conservaran les entibacions realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del
director de l'execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini.

DEL SUPORT.
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. Es disposarà de la informació topogràfica i
geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a
l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del
terreny. Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. Es
comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que poden veures afectades
per les excavacions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que
sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

DEL CONTRACTISTA.
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies
de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.
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UNITAT D'OBRA: ENTIBACIONS METÀL·LIQUES EN POUS I RASES.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Apuntalament i entibació contínua per una protecció del 100%, mitjançant mòduls metàl·lics, composts per plafons de xapa d'ac er i
estampidors extensibles, amortitzables en 200 usos, en rases, de fins a 3 m de profunditat i de fins a 1 m d'amplària.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície que corre perill de despreniment, que pot ser una part o el total de cadascuna de les parets de l'excavació, amidada segons
documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL CONTRACTISTA.
Presentarà al director de l'execució de l'obra, per a la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.

FASES D'EXECUCIÓ.
Muntatge dels mòduls metàl·lics fora de la rasa. Descens i col·locació dels mòduls metàl·lics a la rasa, amb mitjans mecànics. Elevació
dels mòduls metàl·lics fora de la rasa. Desmuntatge dels mòduls metàl·lics.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les entibacions realitzades, que només
es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del director de l'execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment apuntalada segons especificacions de Projecte.
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UNITAT D'OBRA : POU DE REGISTRE. ARRENCADA DE MAO

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació de

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

solera. Formació de l'arrancada de fàbrica. Adreçat i brunyiment per l'interior amb morter de ciment, arrodonint
angles. Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Connexionat dels col·lectors al pou. Segellat de

Pou de registre compost per fàbrica de maó ceràmic massís de 1 peu d'espessor i elements prefabricats de formigó

junts. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del

en massa o armat, dimensions / projecte, format per: solera de 25 cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IV/Qa

con. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de

lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; arrencada de pou

proves de servei.

de 0,5 m d'altura construïda amb fàbrica de maó ceràmic massís de 29x14x5 cm, rebut amb morter de ciment,
industrial, M-5, de 1 cm d'espessor, adreçat i brunyiment per l'interior amb morter de ciment, industrial, amb additiu

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya per a rebut de col·lectors, preparat amb junta de goma

El pou quedarà totalment estanc.

per rebre posteriorment els anells prefabricats de formigó en massa o armat de vora encadellada; anell prefabricat
de formigó en massa, amb unió rígida encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN 1917, resistència a
compressió major de 250 kg/cm²; con asimètric prefabricat de formigó en massa, amb unió rígida encadellada amb
junt de goma, segons UNE-EN 1917, a 60 cm de diàmetre interior i 60-90 cm d'altura, resistència a compressió
major de 250 kg/cm² amb tancament de tapa circular tipus tramex o fossa ductil . Inclós morter per a segellat de
junts i lubricant per a muntatge. Inclús formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb per a formació de canal en el fons del
pou i lubricant per a muntatge.

PROVES DE SERVEI.
Prova d'estanquitat parcial.
Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad

NORMATIVA D'APLICACIÓ

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Es protegirà enfront de cops, especialment durant el farciment i compactació d'àrids i enfront del tràfic pesat.

Execució: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però
no inclou l'excavació ni el replé del extradós.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
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El pou quedarà totalment estanc.
UNITAT D'OBRA: POU DE REGISTRE PREFABRICAT DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT. POU DE
BOMBAMENT LIXIVIATS
PROVES DE SERVEI.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Prova d'estanquitat parcial.
Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad

Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa o armat, dimensions s/ projecte , format per: solera de
25 cm de gruix de formigó de neteja base prefabricada de formigó en massa o armat , amb unió rígida encadellada
amb junt de goma, segons UNE-EN 1917, resistència a compressió major de 250 kg/cm²; anell prefabricat de

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

formigó en massa/armat, amb unió rígida encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN 1917, de 100 cm de

Es protegirà enfront de cops, especialment durant el farciment i compactació d'àrids i enfront del tràfic pesat.

diàmetre interior i 50 cm d'altura, resistència a compressió major de 250 kg/cm²; con asimètric prefabricat de formigó
en massa, amb unió rígida encadellada amb junt de goma, segons UNE-EN 1917, a 60 cm de diàmetre interior i 60
-90cm d'altura, resistència a compressió major de 250 kg/cm² amb tancament de tapa tipus trmex .

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però
no inclou l'excavació ni el replé del extradós.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels
pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con. Col·locació de marc,
tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
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UNITAT D'OBRA ADR010 O ALTRES : REBLIMENTS DE RASES PER INSTAL·LACIONS.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Rebliments de rases per instal·lacions, amb formigó no estructural HNE-15/B/20, fabricat en central i abocament des
de camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS.
Es comprovarà que la temperatura de formigonat no sigui inferior a 5°C.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ.
Posta en obra del formigó.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
El formigó de replè haurà arribat la resistència adequada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.
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La posició serà la reflectida a la DT o, si no, la indicada per la DF.
Les juntes seran estanques a la pressió de prova, resistiran els esforços mecànics i no produiran alteracions
TUBS DE POLIETILÈ

apreciables en el règim hidràulic de la canonada.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estarà feta la prova de pressió.

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en

L'accessori quedarà alineat amb la directriu dels tubs a connectar.

canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament mitjançant accessoris normalitzats.

S'han considerat els tipus de material:

Les unions es faran amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el

-Polietileno extruït d'alta densitat per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40 ° C

tipus d'unió definit per a la canalització.

-Polietileno extruït de baixa densitat per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40 ° C

La canonada per a gas (densitat mitjana), no pot estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura.

-Polietileno extruït de mitjana densitat per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40 ° C

Es garantirà que la canonada no superi una temperatura de 40 ° C.

S'han considerat els tipus d'accessoris:

El pas per elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'omplirà amb material elàstic. Els

-Peces en forma de T per a derivacions

passamurs sobresortiran> = 3 mm del parament. Dins el passamurs no quedarà cap accessori.

-Peces en forma de colze per a canvis de direcció

El tub de polietilè extruït es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:

-Peces per reduccions de diàmetre

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

S'han considerat els següents graus de dificultat de muntatge per als tubs:

| | Polietilè | Polietilè |

-Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles

| | Alta densitat | baixa i mitja densitat |

(muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).

| -------------- | ---------------- | ----------------- ------- |

-Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas,

| A 0 ° C | <= 50 x Dn | <= 40 x Dn |

calefacció, etc.)

| A 20 ° C | <= 20 x Dn | <= 15 x Dn |

-Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)

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

-Sense especificació del grau de dificultat, que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i

Entre 0 ° C i 20 ° C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.

amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió:

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:

-Soldada (per a tubs de polietilè d'alta i mitja densitat)

Els tubs seran accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicular o paral·lelament respecte a l'estructura

-Conectada a pressió (per a tubs de polietilè d'alta i baixa densitat)

de l'edifici. Les horitzontals passaran preferentment a prop del paviment o del sostre.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Els dispositius de subjecció han d'estar situats de tal manera que assegurin l'estabilitat i alineació de la canonada.

-Comprovació i preparació del plànol de suport (en canalitzacions per soterrar)

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i cargols, i en parets, s'empotraran. Si l'abraçadora del suport és

-Replanteo de la conducció

metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar un anell elàstic.

-Col·locació de l'element en la seva posició definitiva

Les canonades per a gas amb tub de mitja densitat col·locades superficialment, s'han d'instal·lar dins d'una beina

-Execució de totes les unions necessàries

d'acer.

-Neteja de la canonada

A causa de l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals,

-Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del

La canonada no travessarà xemeneies ni conductes.

grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva

Distància entre suports:

col·locació es considera una unitat d'obra diferent.

-Tub polietilè alta densitat:
-Tramos verticals: DN x 20 mm

CONDICIONS GENERALS:

-Tramos horitzontals: DN x 15 mm
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-Tub polietilè de baixa densitat:

Per realitzar la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformaran els extrems.

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

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat

| DN | Trams | Trams |

i l'adherència amb les parets.

| (Mm) | verticals | horitzontals |

Cada vegada que s'interrompi el muntatge, es taparan els extrems oberts.

| | (Mm) | (mm) |

L'estesa del tub s'ha de fer el desplegà tangencialment i fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.

| ------ | -------------- | --------------- |

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub es netejarà i lubrificará amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub,

| 16 | 310 | 240 |

abans de fer la connexió.

| 20 | 390 | 300 |

L'extrem del tub s'aixamfranarà.

| 25 | 490 | 375 |

Si es tallés algun tub, es farà perpendicularment a l'eix i s'eliminaran les rebaves.

| 32 | 630 | 480 |

En cas d'aplicar-un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.

| 40 | 730 | 570 |

El tub s'encaixarà sense moviments de torsió.

| 50 | 820 | 630 |

S'utilitzarà un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la

| 63 | 910 | 700 |

unió.
Un cop acabada la instal·lació es netejarà interiorment fent passar aigua per arrossegar residus.

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:

Si la canonada és per a proveïment d'aigua, es procedirà a un tractament de depuració bacteriològica després de

La profunditat de la rasa permetrà que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Per sobre hi haurà un farciment

netejar-la.

de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub es compactaran amb
precaució.

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:

Gruix del llit de sorra:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF els examinarà, rebutjant els que presentin algun defecte.

-Polietileno extruït:> = 5 cm

Abans de la col·locació dels elements s'ha de comprovar que la rasant, l'amplària, la profunditat i el nivell freàtic de

-Polietileno reticulat:> = 10 cm

la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari s'avisarà a la DF.

Gruix del reblert (sense trànsit rodat):

El fons de la rasa estarà net abans de baixar els elements.

-Polietileno extruït:> = 60 cm

L'amplada de la rasa serà més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm.

-Polietileno reticulat:> = 50 cm

Si la canonada té un pendent> 10%, la col·locació dels tubs es realitzarà en sentit ascendent. Si no és possible,

Gruix del reblert (sense trànsit rodat):> = 80 cm

caldrà fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.

El tub es col·locarà dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a

Els tubs es calçaran i acodarán per impedir el seu moviment.

canvis de temperatura.

Un cop col·locats els elements dins de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior estigui lliure d'elements que

Per contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions,

puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).

etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.

Les canonades i les rases es mantindran lliures d'aigua, traient amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable passaran per un pla

No es muntaran trams de més de 100 m de llarg sense fer un farciment parcial de la rasa deixant els junts

superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.

descobertes. Aquest farcit de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.

Per sobre del tub hi haurà un farciment de terres compactades, que complirà les especificacions del seu plec de

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment farcida excepte en les unions, s'han de fer les proves de pressió

condicions.

interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es procedirà al rebliment de la rasa sense autorització expressa de la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els daus d'ancoratge s'han de fer un cop enllestida la instal·lació. Es col·locaran de manera que les juntes de les

CONDICIONS GENERALS:

canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Es comprovarà la totalitat de la instal·lació.

TUBS:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

m de longitud instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts a

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.

connectar.

Altrament, es procedirà a canviar tot el material afectat.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el que

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, s'inclou, a més, la repercussió de les peces especials a

determini la DF.

col·locar.
ACCESSORIS:
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT
La normativa serà l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
-Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
-Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
-Suportación
-Verticalidad i pendents en trams horitzontals segons destí de la instal·lació
-Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
-Distància a altres elements i conduccions.
Realització de proves d'estanqueïtat i resistència mecànica
Realització de proves d'estanqueïtat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
-Manteniment de la instal·lació.
-Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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ELEMENTS ESPECIALS PER A TUBS

-Rectitud dels paraments ocults: ± 25 mm / 2 m
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36831.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Aquest plec de condicions tècniques és vàlid per als daus d'ancoratge de formigó destinats a la fixació de canonades de
qualsevol diàmetre amb pendents superiors al 20% i per als daus de formigó destinats a la subjecció dels accessoris que

Si la superfície sobre la qual es formigonarà ha patit gelada, s'eliminarà prèviament la part afectada.

consti la instal·lació (colzes, reduccions, vàlvules, etc.).

La temperatura dels elements on es fa l'abocament serà superior als 0 ° C.

L'execució de la partida d'obra inclou les operacions següents:

No es formigonarà sense la conformitat i consentiment de la DF, un cop revisada la posició de les armadures i altres

-Replanteo

elements ja col·locats, l'encofrat, la neteja del fons i laterals, i s'hagi aprovat la dosificació, mètode de transport i

-Excavació del pou de fonamentació del dau

posada en obra del formigó.

-Encofrado de les parets

El contractista presentarà en començar els treballs un pla es formigonat per a cada element de l'obra, el qual serà

-Preparació de les fixacions de la canonada o accessori

aprovat per la DF

-Subministrament del formigó

Aquest pla consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà per a la col·locació del

-Comprovació de la plasticitat del formigó

formigó.

-Abocat del formigó

En el pla constarà:

-Curado del formigó

-Descomposició de l'obra en plans de formigonat, indicant el volum de formigó a utilitzar en cada unitat.

-Col·locació de les fixacions de les canonades

-Forma de tractament dels junts de formigonat.

-Transport a un abocador autoritzat dels materials sobrants

Per a cada unitat de constar:
Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i gobelet, canaleta, abocament directe, etc.)

CONDICIONS GENERALS:

-Característica dels mitjans mecànics.
-Personal.

L'ancoratge tindrà la forma i dimensions indicats a la DT.

-Vibradors (característiques i nom d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria).

La seva posició, el plànol de suport de la canonada i l'alineació d'aquest amb el traçat de la canonada seran els indicats a

-Seqüència d'ompliment dels mols.

la DT amb les correccions expressament acceptades per la DF durant el replanteig.

-Mitjans per evitar defectes de formigonat pel pas de persones (passarel·les, bastides, taulons o d'altres.

Els perfils de les fixacions de la canonada estaran confeccionats en taller i galvanitzats posteriorment. En cap cas es

-Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.

treballarà el perfil en obra un cop galvanitzat el mateix.

Sistema de curat del formigó.

Les unions dels diferents elements que constitueixen la instal·lació quedaran situades fora de l'ancoratge.

La temperatura per a formigonar estarà entre 5 ° C i 40 ° C. El formigonat se suspendrà quan es prevegi que durant

El formigó col·locat no tindrà disgregacions o coqueres en la massa.

les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0 ° C. Fora d'aquests límits, el formigonat requereix precaucions

Després del formigonat les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.

explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, es faran provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a

La secció de l'element no quedarà disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.

poder verificar la resistència realment aconseguida.

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF.

El formigonat se suspendrà en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que

L'element acabat tindrà una superfície uniforme, sense irregularitats.

es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme, sense degotejos, taques, o elements

En cap cas s'aturarà el formigonat si no s'ha arribat a una junta adequada.

adherits.

Els junts de formigonat han de ser aprovades per la DF abans del formigonat del junt.

Resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08

En tornar a iniciar el formigonat del junt es retirarà la capa superficial de morter, deixant els àrids al descobert i la

Toleràncies d'execució:

junta neta. Per fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.

-Rectitud dels paraments vistos: ± 6 mm / 2 m

Abans de formigonar la junta s'humitejarà, evitant entollar la junta
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Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de juntes sempre que es justifiqui i es

Unitat d'ancoratge executat segons la geometria de cada element definida segons les especificacions de la DT i amb

supervisi per la DF.

les modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. Mesura inclosa en el mesurament

La compactació s'ha de fer per vibrat.

del tub.

El vibrat serà més intens en zones d'alta intensitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
Si s'espatllen la totalitat dels vibradors es continuarà la compactació per piconament fins arribar a una junta

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

adequada.
Un cop abocat el formigó en l'encofrat no es podran corregir ni l'aplomat ni el anivellat.

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

No es poden corregir els defectes en el formigó sense les instruccions de la DF

* Ordre de 6 de febrer de 1976 per la qual s'aprova el Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de

El sistema de curat serà amb aigua sempre que sigui possible.

carreteres i ponts (PG 3/75)

El curat amb aigua no s'executarà amb regs esporàdics del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de
l'element amb recintes que mantinguin una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment
humits, sistemes de reg continus o cobriment complet mitjançant plàstics.
Quan no sigui possible el curat amb aigua s'utilitzaran productes filmògens que compliran les especificacions
pròpies del seu plec de condicions.
Durant l'enduriment i primer període d'enduriment del formigó s'ha d'assegurar el manteniment de la humitat del
mateix mitjançant el curat i d'acord amb l'EHE-08.
Durant l'enduriment s'evitaran sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
Si a sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar almenys dues hores abans d'executar-los per
tal que el formigó de l'element hagi assentat.
ABOCAMENT DES DE CAMIÓ:
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera
que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
La velocitat de formigonat serà la suficient per assegurar que l'aire no quedi retingut en el formigó. Al seu torn es
vibrarà enèrgicament.
El gruix de la tongada el fixarà la DF per tal d'assegurar l'efecte de vibrat a tota la massa.
El gruix de la tongada no serà superior a:
-15 cm per a formigons de consistència seca
-25 cm per a formigons de consistència plàstica
-30 cm per a formigons de consistència tova

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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VÀLVULES

VÀLVULA AMB MOTOR:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han considerat els tipus de col·locació:

CONDICIONS GENERALS:

-Montadas superficialment

Abans de la instal·lació de la vàlvula es netejarà l'interior dels tubs.

-Montadas en pericó de canalització soterrada

Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal comprovar que els extrems estan ben acabats, nets, sense

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

rebaves i en les condicions correctes per a realitzar la unió.

-Neteja de l'interior de tubs i unions

La descàrrega i manipulació de les vàlvules es farà de manera que no rebin cops.

-Preparació de les unions amb els elements d'estanquitat

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines

-Connexió de la vàlvula als tubs

adequades per tal de no malmetre les diferents peces.

Prova de servei

L'estanquitat de les unions s'aconseguirà mitjançant les juntes adequades.

CONDICIONS GENERALS:

La unió entre els tubs i vàlvules es farà garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència

Els eixos de la vàlvula i de la canonada quedaran alineats.

amb les parets.

La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.

Un cop acabada la instal·lació, es netejarà interiorment fent passar aigua perquè arrossegui la brutícia i els gasos

Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar treballs de manteniment de les diferents

destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'utilitzarà en aquesta operació cap tipus de

parts.

dissolvent.

Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de

Si la canonada és per a proveïment d'aigua, es procedirà a un tractament de depuració bacteriològica després de

treball.

netejar-la.

Es deixarà connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.

VÀLVULES PER COL·LOCAR ROSCADES:

La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no impedirà la maniobra del volant amb la mà.

Les unions amb la canonada quedaran segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.

La posició serà la reflectida a la DT o, si no, la indicada per la DF.

El roscat, si escau, es farà sense forçar ni malmetre la rosca.

Toleràncies d'instal·lació:

Prèviament a la instal·lació de la vàlvula es netejarà tant l'interior dels tubs com les rosques d'unió.

-Posició: ± 30 mm

Els protectors de les rosques amb les que van proveïdes les vàlvules només es retiraran en el moment d'executar
les unions.

MUNTADES SUPERFICIALMENT:

VÀLVULA AMB MOTOR:

L'eix d'accionament quedarà horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.

La connexió de l'actuador s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica fora de servei.

La distància entre la vàlvula i la paret serà la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix
d'accionament del sistema de tancament.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament quedarà vertical, amb el volant cap amunt, i coincidirà amb el centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó serà la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix
d'accionament del sistema de tancament.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó serà la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els cargols
de les brides.

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT
La normativa serà l'específica a l'ús a què es destini.
VÀLVULA AMB MOTOR:
Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. REBT 2002.
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ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

Elements per a constituir una presa de terra, col·locats soterrats en el terreny.

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

S'han considerat els següents elements:
-Placa de connexió a terra de coure o d'acer, enterrada.

Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. REBT 2002.

-Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

-Col·locació i connexionat
CONDICIONS GENERALS:

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Estarà col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny quedarà fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

Quedaran rígidament unides, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant

-Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.

cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.

-Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeixen), ús dels

El contacte amb el conductor del circuit de terra estarà net, sense humitat i de tal manera que s'evitin els efectes

connectors adequats i acabat de l'arqueta.

electroquímics.

-Verificar la continuïtat entre els conductors de protecció i els elèctrodes de posada a terra.

Estaran clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.

-Verificar la posada en terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.

En el cas d'enterrar 2 piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud.

-Mesures de resistència de terra.

PLACA:
En cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles serà com a mínim de 3 m.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Tindrà incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació

Les tasques de control a realitzar són les següents:

periòdica del pou de terra.

-Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

Toleràncies d'execució:
-Posició: ± 50 mm

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig que haurà de ser aprovat per la DF.

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificada en REBT, es procedirà a la construcció de nous

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades en el projecte.

pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

Els defectes d'instal·lació seran corregits.

Després de la instal·lació, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de
cables, etc.).
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- ELEMENTS DE SUPORT PER LLUMS EXTERIORS
BRAÇ MURAL:
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

El sobreeixidor quedarà fixat sòlidament a la paret pels seus perns.

Suports metàl·lics per lluminàries exteriors, ancorats al paviment i els seus components acoblats a aquests.

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.

S'han considerat els següents elements:

Quedarà connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.

-Columnes d'acer galvanitzat, de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó

Toleràncies d'execució:

-Báculo troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçada i 2,5 m de sortint, d'un

-Posició: ± 20 mm

braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó.
-Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer troncopiramidal

CREUERA:

galvanitzat, de fins a 2 m de longitud, per cantonada o no, fixat amb platina i cargols.

Es fixarà sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols (platina) o amb una brida (brida).

-Cruceta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m d'alçada, acoblada amb brida o amb platina

La fixació es farà pel punt central de la creueta.

a tub d'acer.

L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer practicant orificis trepats de diàmetre adequat a la

Suports verticals ancorats al paviment:

creueta, just en el punt de subjecció del llum.

-Hormigonado del dau de base, amb els perns d'ancoratge

Toleràncies d'execució:

-El hissat, fixació i anivellament

-Posició: ± 20 mm

-Conexionado a la xarxa
Braç mural:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

-Fixació i anivellament

CONDICIONS GENERALS:

-Conexionado a la xarxa

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.

creueta:
-Muntatge, fixació i anivellament

SUPORTS VERTICALS:
S'utilitzarà un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.

CONDICIONS GENERALS:

Durant el muntatge es deixarà lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada del pal més 5 m.

La posició serà la reflectida a la DT o, si no, la indicada per la DF.

Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit.

SUPORTS VERTICALS:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

S'instal·larà en posició vertical.

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

Quedarà 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.

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

La situació de la porta del compartiment per a accessoris serà la recomanada per la UNE 72-402.

NORMATIVA GENERAL:

Quedarà connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.

Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. REBT 2002.

Toleràncies d'execució:

SUPORTS VERTICALS:

-Verticalidad: ± 10 mm / 3 m

UNE-EN 40-2: 2006 Columnes i bàculs d'enllumenat. Part 2: Requisits generals i dimensions.

-Posició: ± 50 mm

UNE-EN 40-5: 2003 Columnes i bàculs d'enllumenat. Part 5: Requisits per a les columnes i bàculs d'enllumenat
d'acer.
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UNITAT D'OBRA: FANAL PER EXTERIORS

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cablejat per a xarxa subterrània format per cables unipolars RZ1-K (AS+) reacció al foc classe Cca-

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

s1b,d1,a1, amb conductors de coure, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat,

Fanal , característiques segons pressupost , presa de terra amb pica, pericó de pas i derivació de

connexionat i provat.

40x40x60 cm, amb bastiment i tapa de ferro fos; i lluminària decorativa acoblada al suport.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

- ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS

- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.

D'OBRA
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS
D'OBRA

PROCÉS D'EXECUCIÓ

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai

FASES D'EXECUCIÓ.

suficient per a la seva instal·lació.

Replanteig. Fixació de la columna. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
DEL CONTRACTISTA.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió,

El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. Tindrà una adequada fixació al suport.

autoritzats per a l'exercici de l'activitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

FASES D'EXECUCIÓ.

Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou l'excavació de la fonamentació i la formació de la fonamentació.
UNITAT D'OBRA IUP060: CABLEJAT PER A XARXA SUBTERRÀNIA

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig. Col·locació del tub.
UNITAT D'OBRA: CANALITZACIÓ SUBTERRÀNIA DE PROTECCIÓ DEL CABLEJAT

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Els registres seran accessibles.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de
polietilè de doble paret, diàmetre i altres característiques s/ pressupost, , resistència a compressió major
de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-09 y GUÍA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS
D'OBRA

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal·lació. Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb
altres instal·lacions.
DEL CONTRACTISTA.
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió,
autoritzats per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
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UNITAT D'OBRA HSOC002: PERICÓ DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 60x60x60 cm de mesures
interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb
marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 39,5x38,5 cm, per a pericó de connexió
elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS
D'OBRA

DEL SUPORT.
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ

FASES D'EXECUCIÓ.
Replanteig. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats per a connexionat de
tubs. Connexionat dels tubs al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ.
Serà accessible.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar accidents.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-1

10104

m3

Excavació en fonaments d'elements i edificis, en terres, inclús acopi en la parcel.la o càrrega
mecànica del material excavat.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:

1

6,50

P-11

P-12 10770

10160

m3

Reblert i compactació de rases i trasdós de pous amb materials adients provinents de
l'excavació, extesos per tongades de 20 cm de gruix, inclús humectació i compactació al 95%
PN.

16,24

Pannell de poliestirè de 3cm. de gruix, col-locat.
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

14,34

€

ut

Formació de forats en murs i lloses de formigó armat de 0,30 x 0,30 a 0,50 m x 0,50 m. de
secció.

38,00

€

140,00

€

26,02

€

21,91

€

21,91

€

6,99

€

6,99

€

€

(TRENTA-VUIT EUROS)
P-13

10771

ut

estanqueitat en creuament de tubs de murs de formigó, s/plànol, per forats de 20x20 fins a 40
x 40 cm, i tubs de DN50-300
(CENT QUARANTA EUROS)

P-14

10860

m

Canonada de PVC, DN 200 per a sanejament, corrugat, s/ norma UNE-EN 13476, SN8

(SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
P-3

10170

m3

Transport de terres, amb un recorregut màxim de 10 km. i temps d'espera per a la càrrega,
amb camió per a transport de 12 T.

4,92

€

(VINT-I-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
P-4

10171

m3

Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d'excavació i moviments de
terres, inclòs canon d'abocament.

3,55

€

P-15

15015

m3

10204

m3

Formigó tipus HM-15 de
neteja i anivellament, de 15 N/mm2 de resistència
característica,amb consistència plàstica, tamany màxim d'àrid 40 mm, col.locat i piconat.

Sorra en capa d'assentament, incloent l'estesa i piconatge al 95% del Pròctor Modificat i
anivellació.
(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
P-5

2

m2

€

(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
P-2

10604

Pàg.:

96,00

€

P-16

15016

m3

Sorra en capa d'assentament, incloent l'estesa i piconatge al 95% del Pròctor Modificat i
anivellació.
(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

(NORANTA-SIS EUROS)
P-17
P-6

10224A

m3

Formigó tipus HA-30/B/20/IV+Qa per a armar amb ciment de 30 N/mm2 de resistència
característica, amb consistència plàstica, tamany màxim d'àrid 20 mm, per a ambient amb
una exposició ambiental IV i exposició específica Qa, en alçats i estructures verticals,
col.locat i vibrat.

110,74

150160

m2

€

(SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
P-18

150170

m2

(CENT DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P-7

10228A

m3

Formigó tipus HA-30/B/20/IV+Qa per a armar amb ciment de 30 N/mm2 de resistència
característica, amb consistència plàstica, tamany màxim d'àrid 20 mm, per ambient amb una
exposició ambiental IV i exposició específica Qa, en lloses horitzontals, col.locat i vibrat.

P-9

10260

10305

m

m2

Capa de 20 cm de gruix, de grava d'un tamany entre 2 i 8 mm, col.locada.
Capa filtrant de les eres de rizocompostatge de 20 cm de gruix, de pedres d'un tamany entre
2 i 8 mm, col.locada i nivellada.

119,10

€
(SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
P-19

15029

m2

Paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-12 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall,
espesor 5 cm
(NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

9,48

€

P-20

151530

ut

Peça pantaló repartiment fangs a eres 1 x DN110- 2 x DN90, fabricada en PEAD PE100 PN
10, accesoris electrosoldables, conexions 1 x brida DN100 PN 10 EN 1092-1, 2 x espiga
DN80, incloent-hi 4 colçes DN90, 1 T DN110, 2 reduccions DN110-DN90, aprox. 6 metres
de tub DN90, construida s/plànols, ancorada a mur, compeltament instalada.
(TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

389,74

€

P-21 151531

ut

Vàlvula repartiment fangs tipus gillotina, tipus EX100 unidireccionalt, DN100 , 10 bar,
col.locació entre brides, brides EN1092 PN10. Cos GJL 250, tissora INOX AISI 304.
Actuació amb husillo i volant. Completament instalada. Tornillería inox tipus A2.
(QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

495,06

€

P-22

m

Canonada PVC DN200 ranurada 360º, compatible amb sistema tipus Sanecor o equivalent,
rigidesa circunferèncial SN > 4 kN/m2, • DN 110 mm a DN 400 mm, doble pared., incloent-hi
parts proporcinals de colçes, i conexió sortida fins a perigó de drenatge, s/ plànols.
(VINT-I-DOS EUROS)

22,00

€

(CENT DINOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
P-8

Capa filtrant de les eres de rizocompostatge de 20 cm de gruix, de pedres d'un tamany entre
30 i 80 mm, col.locada i nivellada.

Subministrament i col-locació de junta d'estanqueitat hidroexpansiva.
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

17,54

Encofrat recte en lloses situades a menys de 5 m d'alçada de la superfície de recolçament,
inclús estintolaments, desencofrat i neteja.

47,09

€

114,73

€

€

(QUARANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
P-10

10411

m2

Reixeta d'acer galvanitzat tipus ´´TRAMEX´´ a base de pletines entrecreuades, inclús cercol
totalment col.locat.
(CENT CATORZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

151532
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-23

151533

ut

P-24

150171

m3

plantació de rizoma
(UN EUROS)

AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

3

1,00

€

44,05

€

Sorra filtrant

4

P-36

GBBZU001

ut

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

64,29

€

P-37

GDD1U012

u

Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
(SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

626,80

€

P-38

GDD1U014

u

Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
(MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1.082,54

€

Capa filtrant de les eres de rizocompostatge, col.locada i nivellada.

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

Pàg.:

P-25

G21B3001

m

Desmuntatge de barana o tanca metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

17,69

€

P-26

G222U210

m3

Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en
presència de serveis afectats
(SETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

16,40

€

P-39

GDD1U112

m

Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 / 120 cm de diàmetre, amb
anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons
(DOS-CENTS DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

202,01

€

P-27

G227U010

m3

Compactació base existent, al 95% del PM, mesurat sobre perfil teòric
(ONZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

11,80

€

P-40

GFB1U606

m

8,21

€

P-28

G22DH200

m2

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, espesor aprox. 30 cm, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a
l'abocador o aplec. Cànon d'abocament i manteniment de l'abocador exclòs. Inclosa p.p.
d'apilament d'un 30-50% del material a l'obra per a la posterior reutilització.
(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

1,33

€

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat
al fons de la rasa i provat
(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-41

GFB1U611

m

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

11,36

€

P-42

GG31T334

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub o equivalent. Completament instal.lat i conexxionat.
(TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

3,02

€

P-43

GG31T354

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub
(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

5,25

€

P-44

GHM1U010

ut

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 4,00 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa
l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador
(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

332,97

€

P-45 GHQCU010

ut

Projector lineal tipus Led Line BCS722 12XLED LXN/CW de Philips o equivalent, per a
adossar amb mòdul d'alumini anonitzat estrusionat IP66, tapes finals de policarbonat, lent i
òptica de PMMA i cargols d'acer inoxidable, de color blanc fred, amb equip de 220-240V c.a.
50/60Hz integrat, incloent suport orientable, instal·lat
(CINC-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

502,40

€

P-46

ut

Bomba submergible, màxima immersió: 10 m. Temperatura màx. del
líquid vehiculat: 50ºC, màxim pas de sòlids: 10 mm. MATERIALS: Cos
d'impulsió, filtre i carcassa de motor: Ac. Inox AISI 304. Eix motor: Ac.
Inoxidable AISI 303, Impulsor: Ac. Inox AISI 304. Tanca mecànica:
Doble tancament mecànic en càmera d'oli.
Superior: Carbó / Ceràmica / NBR. Inferior: SiC / SiC / NBR. Cable 10
m amb endoll tipus Schuko. Amb regulador de nivell. Monofàsica.
Motor asíncron, 2 pols 0,55 kW. Aïllament Classe F. Protecció IP68.
Monofàsica 230V ± 10% 50 Hz. Condensador i protecció
termoamperimétrica de rearmament automàtic incorporats
(monofàsica).

939,82

€

P-29 G450U040

m3

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
(SETANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-30

kg

Acer B 500 S / SD o ME 500 S / SD en barres corrugades o malla electrosoldada de límit
elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

G4B0U020

P-31

G4D0U015

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist
(TRENTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-32

G91911B1

m3

Estabilització mecànica d'esplanada amb terra tolerable existent, de 25 a 35 cm de gruix, i
compactació del material al 95% del PM
(SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-33

G921U020

m3

77,15

€

0,95

€

39,18

€

6,43

€

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
(DINOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

19,92

€

P-34

GAR1U010

m

Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i
fonament d'ancoratge
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

18,51

€

P-35

GBB1U042

ut

Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment
reflectant EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
(SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

79,99

€

GNN2U063
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AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

5

Connexió descàrrega: DNI 11/2., inclohent-hi connexio a impulsió
soterrada PEAD, amb unio desmontable i cadena inox per extracció.
Connexió a impulsió. Completament instalada, connexionada i
probada. (P - 44)
(NOU-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
P-47

GNN2U064

ut

Aparamenta eèctrica d'alimentació i protecció de nous equis instal.lats. Instal.ació al armari
elèctric existent. Completament conexonar i probat, s/ REBT
(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

239,16

€

P-48 GNN2U065

ut

Cabalímetre 10D40, DN40 1 1/2 ´´1 ST 10D40-3CGA1AA0A4AA idioma Anglès 20 mA HART
NAMUR, Recobriment Intern: 3 Poliamida 020 Connexió a Procés: C PN16, EN1092-1
(DIN2501) 030 Elèctrodes: G 1.4435 / 316 punxeguts, Calibratge : 0.5% Zona no classificada
Versió: A Compacta, Capçal Alu, IP67 NEMA4X 080 Cable no requerit, Entrada de Cable: A
Premsaestopes M20 100 Alimentació; Display: 4 85-250V AC; LCD 2 línies, polsadors Ajust;
Programari: A Estàndard fàbrica. Versió Bàsica 120 Entrades, Sortides: A 4-20 mA, HART +
Polsos (passius). Tall i connexió i soldadura de brida INOX AISI 316 PN-16 EN 1092 DN 40
a canonada existent tipus A403WP316l-W S10S 11/2´´ Completament instal.lat, connexionat
i probat.
(MIL SIS-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

1.611,68

€

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

3,10

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 UN CÈNTIMS)

6,01

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
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

6,31

P-49

P-50

P-51

GR3PU010

H1411111

H1421110

m3

u

u

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
(CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

5,19

€

P-53

H142BA00

u

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
(NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

9,90

€

P-54

H1433115

u

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

15,79

€

P-55

H1445003

u

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

1,51

€

P-56

H1455710

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
(DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

2,85

€

Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç
(TRENTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

39,07

H1456821

u

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

8,29

€

P-59

H1461164

u

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

19,36

€

P-60

H1463253

u

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

66,94

€

P-61

H1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

18,27

€

P-62

H1471101

u

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE
(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

40,89

€

P-63

H147A300

u

Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,
d'aliatge lleuger, de qualitat F5
(NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

98,76

€

P-64

H147D501

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 absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

248,03

€

P-65

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-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

24,67

€

P-66

H1481131

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(ONZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

11,71

€

P-67

H1482222

u

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

6,66

€

P-68

H1483243

u

Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
(SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

7,84

€

P-69

H14Z1100

u

Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2
usos
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

20,51

€

€

u

P-57

H145C002

€

H1423230

€

6

P-58

€

P-52

Pàg.:
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P-70

H14Z2100

u

Carregador de bateries per a projector acoblat al casc, per a 2 usos
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

22,76

€

P-71

H151AJ01

m2

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs
(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

13,63

€

P-72

H1521431

m

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

6,74

€

P-73

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
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

14,53

€

P-74

H1532581

m2

Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de
planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
(SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

6,02

€

P-75

H1533591

m2

Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
(VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

8,15

€

P-76

H1534001

u

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

0,25

€

P-77

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-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

24,17

€

P-78

H16F1004

h

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

21,72

€

P-79

H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, marc de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
(TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

3,06

€

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb marc de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs
(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

83,39

P-80

H6AZ54A1

ut

Pàg.:

8

elèctric 50 litres
(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
P-84

HQU1B330

u

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 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 1 inodor,2
dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres
(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

214,15

€

P-85

HQU1D150

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors 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
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

54,93

€

P-86

HQU1D390

u

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge 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
(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

214,15

€

P-87

HQU21301

u

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

53,40

€

P-88

HQU22301

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

62,61

€

P-89

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-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

25,82

€

P-90 HQU27502

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(VINT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

20,14

€

P-91

HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(CENT CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

105,17

€

P-92 HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

76,65

€

€

P-81

H6AZ59A1

ut

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb marc de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs
(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

282,03

€

P-93

HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
(QUARANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

47,18

€

P-82

HBBAA007

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

31,42

€

P-94

HS01

m

Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 160 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada,
resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil
guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.
nCompletament col.locat
(VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

8,05

€

P-83

HQU1B130

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 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 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos

57,82

€
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P-95

HS0301

ut

Xapa d'acer inox AISI 316, incloent-hi ancoratge al formigo amb tonillería tipus A2
(CENT VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-96

HS0302

ut

P-97

HS020701

ut
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120,33

€

P-108 J9H11101

u

Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 121
(DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

10,83

€

Barret coronació canonada de ventilació format per reixeta tipus alta PVC per embornal
autonetejant, acoblat a la canonada vertical de ventilació, completament col.locat i fixat.
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

13,86

€

P-109 J9H1210F

u

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12.697-1
(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

47,24

€

Connexió d'impulsió de fangs a la canonada existent d'acer inoxidable, incloent-hi tall
impulsió existent, peça T DN 100, inox AISI 304 de derivació, acabada en brida DN100 UNE
EN 1092-1-01 PN 10/16

174,27

€

P-110 J9H1410A

u

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12.697-34, UNE-EN 12.697-6
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

143,55

€

P-111 J9H1520K

u

€

€

Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12.697-6
(SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

76,60

110,00

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
P-98

HSOC002

ut

Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 60x60x80 cm
de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una
càrrega de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de
39,5x38,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN.
(CENT DEU EUROS)

P-99

I2R24200

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons R. D.
105/2008, amb mitjans manuals
(VINT-I-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

22,14

€

P-100 I2R54267

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

5,37

€

P-101 I2RA61H0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge 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)
(DOTZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

12,30

€

P-102 I2RA6580

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0.17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

13,52

€

P-103 J0HS01

u

Determinació profunditat penetració aigua sota pressió a un formigó endurit, UNE 12390-8
(TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

365,70

€

P-104 J060120G

u

Mesura de la consistència, pel mètode de con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2
(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

19,74

€

P-105 J060I020

u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinq provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
(NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

96,52

€

P-106 J0B2I001

u

Assaig complet d'una proveta d'acer en barra per a armar formigons, determinant les
característiques geomètriques, doblegament-desdoblegament, límit elàstic i resistencia a la
traccio
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

203,26

€

P-107 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, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a
15
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

14,47

€
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P-1

P-2

P-3

10104

10160

10170

m3

m3

m3

Pàg.:

Excavació en fonaments d'elements i edificis, en terres, inclús acopi en la parcel.la o càrrega
mecànica del material excavat.

6,50

Altres conceptes

6,50000

€

Reblert i compactació de rases i trasdós de pous amb materials adients provinents de
l'excavació, extesos per tongades de 20 cm de gruix, inclús humectació i compactació al 95%
PN.

16,24

€

B0D81480

€

P-10

10171

B2R11100

m3

m3

10204

B060U110

P-6

10224A

B0657050

P-7

10228A

B0657050

P-8

P-9

10260

10305

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m

m2

m2

m2

m2

Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos

8,90000

2

€

Altres conceptes

38,19000

€

Reixeta d'acer galvanitzat tipus ´´TRAMEX´´ a base de pletines entrecreuades, inclús cercol
totalment col.locat.

114,73

€

Altres conceptes

70,00000
44,73000

€
€

Sense descomposició

14,34
14,34000

€
€

Reixeta d'acer galvanitzat tipus ´´Tramex´´

Altres conceptes

16,24000

€

Transport de terres, amb un recorregut màxim de 10 km. i temps d'espera per a la càrrega,
amb camió per a transport de 12 T.

4,92

€

€

4,92000

€

Formació de forats en murs i lloses de formigó armat de 0,30 x 0,30 a 0,50 m x 0,50 m. de
secció.

38,00

Altres conceptes
Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d'excavació i moviments de
terres, inclòs canon d'abocament.

3,55

€

Sense descomposició

38,00000

€

estanqueitat en creuament de tubs de murs de formigó, s/plànol, per forats de 20x20 fins a 40
x 40 cm, i tubs de DN50-300
Sense descomposició

140,00

€

140,00000

€

26,02

€

Sense descomposició

26,02000

€

Sorra en capa d'assentament, incloent l'estesa i piconatge al 95% del Pròctor Modificat i
anivellació.

21,91

€

14,60800
7,30200

€
€

21,91

€

14,60800
7,30200

€
€

Capa filtrant de les eres de rizocompostatge de 20 cm de gruix, de pedres d'un tamany entre
30 i 80 mm, col.locada i nivellada.

6,99

€

Sense descomposició

6,99000

€

6,99

€

Sense descomposició

6,99000

€

Paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-12 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall,
espesor 5 cm

9,48

€

4,90000
4,58000

€
€

389,74

€

Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat
Altres conceptes

P-5

10411

B6W10016

P-11

P-12

P-4

Pàg.:

1

Formigó tipus HM-15 de
neteja i anivellament, de 15 N/mm2 de resistència
característica,amb consistència plàstica, tamany màxim d'àrid 40 mm, col.locat i piconat.

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

P-13
1,26000
2,29000

€
€

96,00

€

58,33380

P-14

€

37,66620

€

Formigó tipus HA-30/B/20/IV+Qa per a armar amb ciment de 30 N/mm2 de resistència
característica, amb consistència plàstica, tamany màxim d'àrid 20 mm, per a ambient amb
una exposició ambiental IV i exposició específica Qa, en alçats i estructures verticals,
col.locat i vibrat.

110,74

€

Formigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, mida màxima de l'àrid 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

61,53660

Altres conceptes

49,20340

€

Formigó tipus HA-30/B/20/IV+Qa per a armar amb ciment de 30 N/mm2 de resistència
característica, amb consistència plàstica, tamany màxim d'àrid 20 mm, per ambient amb una
exposició ambiental IV i exposició específica Qa, en lloses horitzontals, col.locat i vibrat.

119,10

€

10771

10860

15015

€

Sense descomposició

17,54
17,54000

€
€

47,09

€

ut

ut

m

m3

t

Pannell de poliestirè de 3cm. de gruix, col-locat.

Canonada de PVC, DN 200 per a sanejament, corrugat, s/ norma UNE-EN 13476, SN8

Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 5 mm

m3

t

Sorra en capa d'assentament, incloent l'estesa i piconatge al 95% del Pròctor Modificat i
anivellació.
Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 5 mm
Altres conceptes

P-17

P-18

55,75350

15016

B0312400

€

Altres conceptes

m2

Altres conceptes
P-16

63,34650

Encofrat recte en lloses situades a menys de 5 m d'alçada de la superfície de recolçament,
inclús estintolaments, desencofrat i neteja.

10770

B0312400

Formigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, mida màxima de l'àrid 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

Subministrament i col-locació de junta d'estanqueitat hidroexpansiva.

P-15

10604

150160

150170

m2

m2

Capa de 20 cm de gruix, de grava d'un tamany entre 2 i 8 mm, col.locada.
Capa filtrant de les eres de rizocompostatge de 20 cm de gruix, de pedres d'un tamany entre
2 i 8 mm, col.locada i nivellada.

€

P-19

15029

B9H17210

m2

t

Mescla bituminosa en calent de composició semidensa
Altres conceptes

P-20

151530

ut

Peça pantaló repartiment fangs a eres 1 x DN110- 2 x DN90, fabricada en PEAD PE100 PN
10, accesoris electrosoldables, conexions 1 x brida DN100 PN 10 EN 1092-1, 2 x espiga
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DN80, incloent-hi 4 colçes DN90, 1 T DN110, 2 reduccions DN110-DN90, aprox. 6 metres
de tub DN90, construida s/plànols, ancorada a mur, compeltament instalada.
BHS002

m

pantaló impulsió, tub recte DN90 / DN110

151531

BHS003

P-22

P-23

151532

151533

ut

ut

m

ut

€
€

Vàlvula repartiment fangs tipus gillotina, tipus EX100 unidireccionalt, DN100 , 10 bar,
col.locació entre brides, brides EN1092 PN10. Cos GJL 250, tissora INOX AISI 304.
Actuació amb husillo i volant. Completament instalada. Tornillería inox tipus A2.

495,06

€

Vàlvula repartiment fangs tipus gillotina, tipus EX100 unidireccionalt, DN100 , 10 bar,
col.locació entre brides, brides EN1092 PN10. Cos GJL 250, tissora INOX AISI 304.
Actuació amb husillo i volant.

420,00000

Altres conceptes

75,06000

€

Canonada PVC DN200 ranurada 360º, compatible amb sistema tipus Sanecor o equivalent,
rigidesa circunferèncial SN > 4 kN/m2, • DN 110 mm a DN 400 mm, doble pared., incloent-hi
parts proporcinals de colçes, i conexió sortida fins a perigó de drenatge, s/ plànols.
Sense descomposició

22,00

€

22,00000

€

1,00
1,00000

€
€

44,05

€

plantació de rizoma
Sense descomposició

P-24

150171

m3

P-31

€

P-32

Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 5 mm
Altres conceptes

14,60800
29,44200

€
€

G21B3001

m

Desmuntatge de barana o tanca metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Altres conceptes

17,69
17,69000

€
€

P-26

G222U210

m3

Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en
presència de serveis afectats
Sense descomposició

16,40

€

16,40000

€

11,80

€

0,04250
11,75750

€
€

1,33

€

G227U010
B0111000

m3
m3

Compactació base existent, al 95% del PM, mesurat sobre perfil teòric
Aigua
Altres conceptes

P-28

P-29

G22DH200

G450U040
B1Z0300C

P-30

G4B0U020
B0B2U002

m2

m3
m3

kg
kg

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, espesor aprox. 30 cm, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a
l'abocador o aplec. Cànon d'abocament i manteniment de l'abocador exclòs. Inclosa p.p.
d'apilament d'un 30-50% del material a l'obra per a la posterior reutilització.
Altres conceptes
Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
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, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Acer B 500 S / SD o ME 500 S / SD en barres corrugades o malla electrosoldada de límit
elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Acer en barres corrugades B 500 S/SD O ME 500 S/SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

€

77,15

€

62,52750

€

14,62250

€

0,95

€

0,65100

€

P-37

€

Desencofrant

0,20625

€

B0D7UC11

m2

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

3,63000

€

B0D629AU

cu

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

0,62040

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,05000

€

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,67600
32,99735

€
€

6,43

€

0,04250
6,38750

€
€

19,92

€

G91911B1

m3
m3

G921U020

m3

Estabilització mecànica d'esplanada amb terra tolerable existent, de 25 a 35 cm de gruix, i
compactació del material al 95% del PM
Aigua

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

B037200U

m3

Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra

B0111000

m3

Aigua

GAR1U010

m

17,55600

€

0,04250
2,32150

€
€

Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i
fonament d'ancoratge

18,51

€

BBPZU001

u

Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part proporcional
d'angle

4,80000

€

B060U110

m3

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

1,71570

€

BBP1U001

m

Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de
diàmetre

2,49000

€

B0A12U00

kg

Filferro acer galvanitzat

0,35400
9,15030

€
€

Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment
reflectant EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

79,99

€

Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, d'indicacions generals, carrils i serveis, amb
revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport
Altres conceptes

61,07000

GBB1U042

ut

BBM1U042

P-36
1,33000

39,18

l

Altres conceptes
P-35

€
€

B0DZA000

Altres conceptes
P-33

0,01260
0,28640

m2

B0111000

P-34

P-25

P-27

Encofrat i desencofrat pla en parament vist

4

G4D0U015

Altres conceptes

Capa filtrant de les eres de rizocompostatge, col.locada i nivellada.

t

Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm

Altres conceptes

Sorra filtrant

B0312400

kg

Altres conceptes
33,60000
356,14000

Altres conceptes
P-21

B0A142U0

Pàg.:

GBBZU001

u

ut

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

BBMZU105

m

Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit

B1Z0300C

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, per a seguretat i salut
Altres conceptes

GDD1U012

BDD1U004

u

Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
u

Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

€

18,92000

€

64,29

€

30,33600

€

7,14600

€

26,80800

€

626,80

€

84,95000

€
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B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

BDD1U024

u

BDDZU002
BDDZU010
B060U110

P-38

P-39

P-40

P-41

GDD1U014

Pàg.:

m

elements auxiliar de cablejat el.lèctric, tubs proteccio, caixes d'empalme, soportació, etc.

0,50000

€

Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

87,60000

€

BG315330

m

1,64220

€

u

Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de
ruptura de 40 t

151,95000

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums
Altres conceptes

u

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

26,64000

€

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

66,34040

m3

u

P-43

205,02410

€

Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

1.082,54

€

33,30000

€

BDDZU002

u

Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de
ruptura de 40 t

151,95000

€

BDD1U026

u

Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de
diàmetre i 80 cm d'alçària

153,83000

€

BDD1U006

u

Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb
forats per a tubs

282,01000

€

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

8,59100

€

B060U110

m3

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

137,25600

€

m

Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 / 120 cm de diàmetre, amb
anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

BDD1U014

u

Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per a pou de registre

B071U005

m3

Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2

BDDZU010

u

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

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat
al fons de la rasa i provat

315,60300

€

202,01

€

77,90000

€

8,59100

€

19,98000

€

95,53900

€

8,21

€

B0111000

m3

Aigua

0,00340

€

BFB1U606

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris
Altres conceptes

1,39050

€

m

6,81610

€

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

11,36

€

BFB1U611

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris

4,16120

€

B0111000

m3

Aigua

0,00935
7,18945

€
€

3,02

€

GG31T334

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub o equivalent. Completament instal.lat i conexxionat.

GG31T354

m

€

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

GFB1U611

6

BHS010

u

GFB1U606

Pàg.:

€

BDDZU010

GDD1U112

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

4,29550

Altres conceptes
P-42

5

BG315350

P-44

P-45

P-46

GHM1U010

m

ut

0,87780

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

5,25

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums
Altres conceptes

3,08040

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 4,00 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa
l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador

B060U430

m3

Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

BG38U035

m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2

BHM1U010

u

Columna metàl·lica troncocònica totalment galvanitzada de 4 m d'alçaria, planxa de 3 mm,
amb base platina, per anar muntada amb perns d'ancoratge sobre dau de formigó

BGDZU030

u

BGDZU020

€

2,16960

€

332,97

€

14,97600

€

2,62000

€

165,43000

€

Sals de sulfat de sodi i magnesi

0,77000

€

u

Cartutx per a soldadura Cadweld

1,41000

€

BGD2U010

u

Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm

15,20000

€

BG3ZU010

u

Terminal per a cable de coure de 35 mm2

5,42000

€

BG31230U

m

Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari

2,68800

€

BG21U032

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 2 J, resistència a compressió de 1250 N, i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris

0,72500

€

BHMZU010

u

Conjunt de quatre perns per a cimentació

17,00000

€

BG46U010

u

Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades

11,35000

€

BG22U100

m

Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 250 N,
per a canalitzacions soterrades
Altres conceptes

1,97000

€

GHQCU010

ut

93,41100

€

Projector lineal tipus Led Line BCS722 12XLED LXN/CW de Philips o equivalent, per a
adossar amb mòdul d'alumini anonitzat estrusionat IP66, tapes finals de policarbonat, lent i
òptica de PMMA i cargols d'acer inoxidable, de color blanc fred, amb equip de 220-240V c.a.
50/60Hz integrat, incloent suport orientable, instal·lat

502,40

€

BG21032U

m

Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 20 mm, lliure d'halògens amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, tipus FPKU-H0 de Rehau o equivalent

1,16000

€

BHQCU010

u

Projector lineal tipus Led Line BCS722 12XLED LXN/CW de Philips o equivalent, per a
adossar amb mòdul d'alumini anonitzat estrusionat IP66, tapes finals de policarbonat, lent i
òptica de PMMA i cargols d'acer inoxidable, de color blanc fred, amb equip de 220-240V c.a.
50/60Hz integrat, incloent suport orientable
Altres conceptes

461,70000

€

GNN2U063

ut

Bomba submergible, màxima immersió: 10 m. Temperatura màx. del
líquid vehiculat: 50ºC, màxim pas de sòlids: 10 mm. MATERIALS: Cos
d'impulsió, filtre i carcassa de motor: Ac. Inox AISI 304. Eix motor: Ac.
Inoxidable AISI 303, Impulsor: Ac. Inox AISI 304. Tanca mecànica:

39,54000

€

939,82

€
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Pàg.:

7

B1423230

P-53

ut

BHS009

P-48

ut

Interrputor magnetotérmic protecció bomba, Intensitat máxima de dispar de 6 A, col.locat en
carril DIN

50,00000
50,00000

€

0,00000

€

Interrputor deprotecció cabalímetre, a montar en cariil DIN

BHS007

UT

Tall i connexió i soldadura de brida INOX AISI 316 PN-16 EN 1092 DN 40 a canonada
existent tipus A403WP316l-W S10S 11/2´´
Altres conceptes

BHS007

UT

BHS006

UT

u

139,16000

u

€

239,16

ut

ut

939,82000

Aparamenta eèctrica d'alimentació i protecció de nous equis instal.lats. Instal.ació al armari
elèctric existent. Completament conexonar i probat, s/ REBT

BHS008

GNN2U065

H142BA00

u

B142BA00
Altres conceptes

GNN2U064

P-50

GR3PU010

H1411111

m3

u

B1411111

P-51

H1421110

u

u

B1421110

P-52

H1423230

u

u

8

P-54

4,90000

€

0,29000

€

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

9,90

€

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
Altres conceptes

9,34000

€

0,56000

€

H1433115

u

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,79

€

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Altres conceptes

14,90000

€
B1433115

P-55
€

Cabalímetre 10D40, DN40 1 1/2 ´´1 ST 10D40-3CGA1AA0A4AA idioma Anglès 20 mA HART
NAMUR, Recobriment Intern: 3 Poliamida 020 Connexió a Procés: C PN16, EN1092-1
(DIN2501) 030 Elèctrodes: G 1.4435 / 316 punxeguts, Calibratge : 0.5% Zona no classificada
Versió: A Compacta, Capçal Alu, IP67 NEMA4X 080 Cable no requerit, Entrada de Cable: A
Premsaestopes M20 100 Alimentació; Display: 4 85-250V AC; LCD 2 línies, polsadors Ajust;
Programari: A Estàndard fàbrica. Versió Bàsica 120 Entrades, Sortides: A 4-20 mA, HART +
Polsos (passius). Tall i connexió i soldadura de brida INOX AISI 316 PN-16 EN 1092 DN 40
a canonada existent tipus A403WP316l-W S10S 11/2´´ Completament instal.lat, connexionat
i probat.

1.611,68

Tall i connexió i soldadura de brida INOX AISI 316 PN-16 EN 1092 DN 40 a canonada
existent tipus A403WP316l-W S10S 11/2´´

240,00000

Cabalímetre 10D40, DN40 1 1/2 ´´1 ST 10D40-3CGA1AA0A4AA idioma Anglès 20 mA HART
NAMUR, Recobriment Intern: 3 Poliamida 020 Connexió a Procés: C PN16, EN1092-1
(DIN2501) 030 Elèctrodes: G 1.4435 / 316 punxeguts, Calibratge : 0.5% Zona no classificada
Versió: A Compacta, Capçal Alu, IP67 NEMA4X 080 Cable no requerit, Entrada de Cable: A
Premsaestopes M20 100 Alimentació; Display: 4 85-250V AC; LCD 2 línies, polsadors Ajust;
Programari: A Estàndard fàbrica. Versió Bàsica 120 Entrades, Sortides: A 4-20 mA, HART +
Polsos (passius)
Altres conceptes

1.010,00000

361,68000

€

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
Altres conceptes

3,10

€

H1445003

u

u

B1445003

u

€

1,51

€

1,42000
0,09000

€
€

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,85

€

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
Altres conceptes

2,69000

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Altres conceptes

P-56

H1455710

u

B1455710

u

€

0,89000

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

€

€

0,16000

€

Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç

39,07

€

Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig
avantbraç
Altres conceptes

36,86000
2,21000

€

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

8,29

€

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

7,82000

€
P-57

H1456821

u

€
B1456821

P-58

3,10000

€

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

6,01

€

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

5,67000

H145C002

u

u

P-59

H1461164

u

u

B1461164

u

€

0,34000

€

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

6,31

€

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
Altres conceptes

5,95000

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

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
Altres conceptes

€

B145C002
P-49

Pàg.:

segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

Doble tancament mecànic en càmera d'oli.
Superior: Carbó / Ceràmica / NBR. Inferior: SiC / SiC / NBR. Cable 10
m amb endoll tipus Schuko. Amb regulador de nivell. Monofàsica.
Motor asíncron, 2 pols 0,55 kW. Aïllament Classe F. Protecció IP68.
Monofàsica 230V ± 10% 50 Hz. Condensador i protecció
termoamperimétrica de rearmament automàtic incorporats
(monofàsica).
Connexió descàrrega: DNI 11/2., inclohent-hi connexio a impulsió
soterrada PEAD, amb unio desmontable i cadena inox per extracció.
Connexió a impulsió. Completament instalada, connexionada i
probada. (P - 44)

P-47
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P-60

H1463253

u

€

0,36000

€

5,19

€

B1463253

u

€

€

0,47000

€

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

19,36

€

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

18,26000
1,10000

€

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

66,94

€

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

63,15000

€

€
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P-61

H1465275

u

B1465275

P-62

H1471101

u

u

B1471101

P-63

H147A300

u

u

B147A300

P-64

H147D501

u

u

B147D501

P-65

P-66

H147L015

u

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

18,27

€

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
Altres conceptes

17,24000

1,03000

€

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE

40,89

€

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE
Altres conceptes

38,58000
2,31000

€

Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,
d'aliatge lleuger, de qualitat F5

98,76

€

Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,
d'aliatge lleuger, de qualitat F5
Altres conceptes

93,17000
5,59000

€

B1Z0D230

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,22500

€

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 absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

248,03

€

B1526EK6

u

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per
a 15 usos
Altres conceptes

0,73500

€

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 absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
Altres conceptes

233,99000

14,04000

€

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

24,67

€

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795
Altres conceptes

H1482222

u

B1482222

P-68

H1483243

u

u

H14Z1100

u

u

B14Z1100

€

P-70

H14Z2100

u

u

B14Z2100

Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
Altres conceptes

0,44000

€

Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2
usos

20,51

€

Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2
usos
Altres conceptes

19,35000

Carregador de bateries per a projector acoblat al casc, per a 2 usos
u

Carregador de bateries, per a projector acoblat al casc, per a 2 usos
Altres conceptes

P-71

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs

€

1,16000

€

22,76

€

21,47000
1,29000

€
€

13,63

€

H151AJ01

m2

B1Z0D230

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,26000

€

B1Z0A100

kg

Clau acer, per a seguretat i salut

0,13695

€

B1Z0D300

m3

Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut

0,46081
11,77224

€
€

6,74

€

€

€

Altres conceptes
P-72

P-73

H1521431

H1522111

m

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

m

€

0,99000

€

19,93000

€
€

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

11,71

€

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

11,05000
0,66000

€
€

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,66

€

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Altres conceptes

6,28000

Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

B1483243

P-69

3,75000

Altres conceptes
P-67

€

€

B147L005

u

7,40000

3,79000

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut

B1481131

10

Altres conceptes

u

u

Pàg.:

9

B1Z09F90

H1481131

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

€

0,38000

€

7,84

€

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

€

Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut

1,09120

€

B1Z0300C

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, per a seguretat i salut

1,19100

€

B0DZSM0K

u

Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut

0,42000
11,82780

€
€

Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de
planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

6,02

€

Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a
seguretat i salut
Altres conceptes

3,63000

H1532581

m2

H1533591

m2

m2

B0DZWC03

P-76

14,53

m2

B0DZWA03

P-75

€

B1Z0D400

Altres conceptes
P-74

4,78000

H1534001
B1534001

m2

u
u

€

2,39000

€

Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

8,15

€

Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a
seguretat i salut
Altres conceptes

5,64000

€

2,51000

€

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

0,25

€

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000

€
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P-77

H153A9F1

u

B1Z4501A

kg

B1Z0D230

P-78

P-79

H16F1004

H6AA2111

m

h

u

B1Z6211A

P-80

H6AZ54A1

m

ut

B1Z654A1

P-81

H6AZ59A1

u

ut

B1Z659A1

P-82

HBBAA007

BBBAD017

BBBAA007

11

Altres conceptes

0,22000

€

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

24,17

€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

12,00000

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut

u

u

u

u

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

HQU1B130

BQU1B130

mes

mes

12

Altres conceptes

3,27000

€

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 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 1 inodor,2
dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres
Altres conceptes

214,15

€

214,15000

€

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors 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

54,93

€

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors 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 amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
Altres conceptes

51,82000

3,11000

€

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge 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

214,15

€

214,15000

€

53,40

€

26,86000
26,54000

€
€

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

62,61

€

Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 usos,
per a seguretat i salut
Altres conceptes

53,94000
8,67000

€

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

25,82

€

Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a
4 usos , per a seguretat i salut
Altres conceptes

21,28250

endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

P-84
4,20000
7,97000

€
€

Altres conceptes

21,72
21,72000

€
€

Tanca mòbil, de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, marc de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,06

€

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per
seguretat i salut

0,03600

Tanca mòbil, de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per seguretat i salut
Altres conceptes

0,77000

P-85

HQU1B330

HQU1D150

u

mes

€
BQU1D150

mes

€

2,25400

€

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb marc de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

83,39

€

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 2 m d'alçada, amb cèrcol de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per seguretat i
salut
Altres conceptes

60,80000

P-86

HQU1D390

u

€

22,59000

€

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb marc de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

282,03

€

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 mi 2 m d'alçada, amb cèrcol de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per seguretat i
salut
Altres conceptes

232,56000
49,47000

€

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

31,42

€

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text
en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm,
per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut

6,24000

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de
diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut
Altres conceptes

2,91000

P-87

HQU21301

u

B1ZC1300

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta
m2

Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i salut
Altres conceptes

€
P-88

HQU22301

u

BQU22303

P-89

HQU25701

u

u

€
BQU25700

u

€

22,27000

€

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 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 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres

57,82

€

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 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 amb 1 punt de llum, interruptor,

54,55000

P-90

HQU27502

u

BQU27500
P-83

Pàg.:

€

Altres conceptes
Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

m

B1Z6AF0A

Pàg.:

P-91

HQU2AF02

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
u

u

BQU2AF02

Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut
Altres conceptes
Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes

€

P-92

HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

€

€

€

4,53750

€

20,14

€

11,82750
8,31250

€
€

105,17

€

92,05000
13,12000

€
€

76,65

€

320

AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

BQU2E002

u

Pàg.:

13

71,29000
5,36000

€
€

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

47,18

€

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut
Altres conceptes

42,46000
4,72000

€
€

Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 160 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada,
resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil
guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.
nCompletament col.locat
Altres conceptes

8,05

€

Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes

P-93

HQU2GF01
BQU2GF00

P-94

P-95

HS01

HS0301
BHS001

P-96

P-97

HS0302

HS020701

u
u

m

ut

Xapa d'acer inox AISI 316, incloent-hi ancoratge al formigo amb tonillería tipus A2

ut

ut

ut

Xapa d'acer inox AISI 316, incloent-hi ancoratge al formigo amb tonillería tipus A2,
dimensions s/ plànols.
Altres conceptes

8,05000

€

120,33

€

90,00000

€

13,86000

€

Connexió d'impulsió de fangs a la canonada existent d'acer inoxidable, incloent-hi tall
impulsió existent, peça T DN 100, inox AISI 304 de derivació, acabada en brida DN100 UNE
EN 1092-1-01 PN 10/16

174,27

€

Altres conceptes

174,27000

€

P-99

HSOC002

I2R24200

ut

Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 60x60x80 cm
de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una
càrrega de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de
39,5x38,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN.

110,00

€

Sense descomposició

110,00000

€

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons R. D.
105/2008, amb mitjans manuals
Altres conceptes

22,14

€

P-101

I2R54267

I2RA61H0

B2RA61H0

P-102

I2RA6580

B2RA6580

m3

€
€

P-104

J060120G

u

Mesura de la consistència, pel mètode de con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2

19,74

€

Medida de la consistencia, por el método de cono de Abrams de una muestra de hormigón
fresco, según la norma UNE-EN 12350-2
Altres conceptes

18,62000
1,12000

€

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinq provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

96,52

€

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de quatre provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
Altres conceptes

91,06000
5,46000

€

Assaig complet d'una proveta d'acer en barra per a armar formigons, determinant les
característiques geomètriques, doblegament-desdoblegament, límit elàstic i resistencia a la
traccio

203,26

€

Assaig complet d'una proveta d'acer en barra per a armar formigons, determinant les
característiques geomètriques, doblegament-desdoblegament, límit elàstic i resistencia a la
traccio
Altres conceptes

191,75000
11,51000

€

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl,
segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a
15

14,47

€

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl,
segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a
15
Altres conceptes

13,65000

JV21120G

m3

t

m3

t

J060I020

u

u

u

P-106

J0B2I001

u

BV25I001

J2VCR10P

u

u

BVA2R10P

P-108

J9H11101

u

u

BV2M1101

€

5,37

€

5,37000

€

Deposició controlada a centre de reciclatge 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)

12,30

€

Deposició controlada a centre de reciclatge 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

11,60000
0,70000

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0.17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

13,52

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0.17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12,75000

J9H1210F

u

BV2M210F

P-110

J9H1410A

u

u

€
BV2M410A

P-111
€

J9H1520K
BV2M520K

u

u
u

€

€

€

€

10,83

€

10,22000
0,61000

€
€

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12.697-1

47,24

€

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12.697-1
Altres conceptes

44,57000
2,67000

€

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12.697-34, UNE-EN 12.697-6

143,55

€

Toma, confección de tres probetas cilíndricas, determinación de la densidad, ruptura,
estabilidad y fluencia (ensayo Marshall) de una muestra de mezcla bituminosa, según la
norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6
Altres conceptes

135,42000
8,13000

€

Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12.697-6

76,60

€

Extracción, corte, determinación del espesor y de la densidad de una probeta testigo de
mezcla bituminosa, según la norma UNE-EN 12697-6

72,26000

Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 121
u

€

0,82000

Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 121
Altres conceptes

22,14000

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Altres conceptes

€

365,70
365,70000

P-109
P-100

0,77000

Determinació profunditat penetració aigua sota pressió a un formigó endurit, UNE 12390-8
Sense descomposició

P-107

P-98

Altres conceptes
u

€

13,86

14

J0HS01

BV21I010

€

Pàg.:

P-103

P-105

30,33000

Barret coronació canonada de ventilació format per reixeta tipus alta PVC per embornal
autonetejant, acoblat a la canonada vertical de ventilació, completament col.locat i fixat.
Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

€

€

€
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Altres conceptes

Pàg.:

15

4,34000

€

322

AMIDAMENTS

323

AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER



AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Subcapitòl

1

01
01
01

G21B3001
Num.
1

Pàg.:
PRESSUPOST AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.
TREBALLS PREPARATORIS
PREPARACIÓ OBRA CIVIL

m

Text

Desmuntatge de barana o tanca metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Tipus

Perímetre NO-SE

[C]

[D]

[E]

[F]

H6AA2111
Num.
1

m

Text

72,000

Tanca mòbil, de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, marc de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

Perimetre NO-SE, incloent-hi zona
ocupació temporal. Tanca provisoria

[C]

[D]

[E]

[F]

H6AZ54A1
Num.
1

ut

Text

131,000

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb marc de tub d'acer galvanitzat, per a tanca
mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

Acceès pietons

[C]

[D]

[E]

[F]

H6AZ59A1
Num.
1

ut

Text

1,000

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb marc de tub d'acer galvanitzat, per a tanca
mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

accès vehicles

[C]

[D]

[E]

[F]

G91911B1
Num.
1

m3

Text

1,000

Estabilització mecànica d'esplanada amb terra tolerable existent, de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del
material al 95% del PM
Tipus

accès obra

[C]

[D]

460,000

0,250

[E]

[F]

G22DH200

Num.
1
2

m2

Text

Zona Sud-est eres a expropiar
Zona d'oupació temporal

TOTAL Fórmula

115,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

131,000 C#*D#*E#*F#

131,000

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

72,000 C#*D#*E#*F#

72,000
TOTAL AMIDAMENT

2

1

115,000

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, espesor aprox. 30 cm, amb part proporcional de zones boscoses,
deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec. Cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador exclòs. Inclosa p.p. d'apilament d'un 30-50% del material a l'obra per a la posterior reutilització.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1.250,000 C#*D#*E#*F#
950,000 C#*D#*E#*F#

1.250,000
950,000
TOTAL AMIDAMENT

2.200,000
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Subcapitòl

1

01
01
02

GGF26J41

Num.

Pàg.:

PA

Text

6

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Text

1

Fonament pal LABT
2 excavació línia eléctrica
3 pericons elèctrics

10170

m3

Tipus

Excavacions
a deduir formigó
3 a deduir sorra

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

[E]

1,500
80,000
1,000

1,500
0,600
1,000

1,500
0,700
0,700

[F]

3,000

3,000

[C]

[D]

[E]

51,360
15,840
14,400

[F]

-1,000
-1,000
TOTAL AMIDAMENT

7

1,000

TOTAL AMIDAMENT
3

Text

15015
Num.

m3

Text

Tipus

línia eléctrica

10305

Num.

39,075

1

Transport de terres, amb un recorregut màxim de 10 km. i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a
transport de 12 T.

m2

Text

[C]

[D]

[E]

80,000

0,600

0,300

[F]

Text

Tipus

1

fonament pal
rasa línia elèctrica
3 pericons elèctrics
2

[C]

[D]

[E]

[F]

1,200
80,000
0,800

1,200
0,600
0,800

1,000
0,500
1,000

1,200
1,200
1,200

TOTAL AMIDAMENT
4

HS01

m

9

TOTAL Fórmula

14,400

Encofrat recte en lloses situades a menys de 5 m d'alçada de la superfície de recolçament, inclús
estintolaments, desencofrat i neteja.
Tipus

encofrat fonament pal electric

1,728 C#*D#*E#*F#
28,800 C#*D#*E#*F#
0,768 C#*D#*E#*F#

G4B0U020
Num.
1

[C]

[D]

[E]

4,000

1,500

1,800

[F]

1

Text

10,800 C#*D#*E#*F#

Linies electriques soterrades

[C]

[D]

80,000

3,000

[E]

[F]

5

HSOC002

Num.
1

ut

Text

Línia perimetral soterrada distribucio
eléctrica

TOTAL Fórmula

10

240,000

Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 60x60x80 cm de mesures
interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc
de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 39,5x38,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica,
capaç de suportar una càrrega de 125 kN.
Tipus

[C]

3,000

[D]

[E]

Tipus

armat cimentació pal LABT

G450U040
Num.

2

240,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[F]

10,800

[C]

[D]

[E]

[F]

1,500

1,500

1,800

30,000

TOTAL AMIDAMENT

Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color
taronja, de 160 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb
grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. nCompletament col.locat
Tipus

Text

TOTAL Fórmula

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

EUR

m3

Text

cimentacio pal elèctric
proteccio escomessa elèctrica

TOTAL Fórmula

Acer B 500 S / SD o ME 500 S / SD en barres corrugades o malla electrosoldada de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat

31,296

1
Num.

kg

TOTAL Fórmula

14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
Num.

51,360 C#*D#*E#*F#
-15,840 C#*D#*E#*F#
-14,400 C#*D#*E#*F#
21,120

TOTAL AMIDAMENT
8

TOTAL Fórmula

Sorra en capa d'assentament, incloent l'estesa i piconatge al 95% del Pròctor Modificat i anivellació.

TOTAL Fórmula

3,375 C#*D#*E#*F#
33,600 C#*D#*E#*F#
2,100 C#*D#*E#*F#

3

Reblert i compactació de rases i trasdós de pous amb materials adients provinents de l'excavació, extesos per
tongades de 20 cm de gruix, inclús humectació i compactació al 95% PN.

2

Excavació en fonaments d'elements i edificis, en terres, inclús acopi en la parcel.la o càrrega mecànica del
material excavat.
Tipus

m3

1

1
Num.

Pàg.:

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

m3

10160

Num.

Reposició escomesa elèctrica, s / condicions fixades per companyia subministrament elèctric, inclòs pal de
formigó armat de 11 m d'alçada, de 10 kN d'esforç en punta, per a 4 cables i muntat sobre dau de formigó
(exclòs), cablejat de connexió fins a punt de connexió, connexió, fins i tot en tensió amb LABT existent. Segons
condicions fixades per la companyia elèctrica.

1,000

10104

AMIDAMENTS
TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.
TREBALLS PREPARATORIS
REPOSICIÓ ESCOMESA ELÈCTRICA

1

2

2

TOTAL Fórmula

121,500 C#*D#*E#*F#
121,500

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Tipus

[C]

[D]

[E]

1,500
80,000

1,500
0,600

1,800
0,400
TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL Fórmula

4,050 C#*D#*E#*F#
19,200 C#*D#*E#*F#
23,250
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AMIDAMENTS

Pàg.:

4

AMIDAMENTS
2

Obra
Capítol
Subcapitòl

1

01
02
01

10104

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PRESSUPOST AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.
OBRA CIVIL
MOVIMENT TERRES

m3

Text

Seccio transversal NO
Secció transversal SE
a deduir excavació esbrossada
Seccio bombament
Pou registre
Fonaments luminaries
canonada lixiviats, sobreeixidor
impulsio lixiviats
escomesa electrica bombament
lixiviats
perico eèctric

[C]

[D]

[E]

23,640
20,860
3,600
26,400
1,600
0,800
3,000
55,000
18,750

42,300
42,300
42,300
2,000
1,600
0,800
0,600
0,600
0,600

0,500
0,500
-1,000

0,800

0,800

1,000

1,500
0,700
0,600
0,800
0,800

[F]

4,000
1,000

1,000

TOTAL AMIDAMENT
2

10170

Num.
2
3

m3

Text

excavació, incloenthi esponjament
a deduir reblert, incloent-hi
esponjament

10160

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8

m3

Text

[C]

[D]

[E]

877,000
227,000

1,000
-1,000

1,100
1,100

[F]

Tipus

Num.
1

m3

Text

impulsio lixiviats

0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

715,000

Reblert i compactació de rases i trasdós de pous amb materials adients provinents de l'excavació, extesos per
tongades de 20 cm de gruix, inclús humectació i compactació al 95% PN.

Secció Perimetral eres
Rasa sobreeixidor lixiviats
Rasa impulsió lixiviats
Rasa escomessa elctrica bombament
lixiviats
pou registre
a deduir pou
pou bombament
a deduir pou

G222U210

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

964,700 C#*D#*E#*F#
-249,700 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

1,500
3,000
55,000
18,750

128,000
0,600
0,600
0,600

0,500
0,400
0,300

2,000
1,400
2,500
1,200

2,000
1,400
2,500
1,200

1,600
1,600
2,600
2,600

[F]

-0,730
-0,730

TOTAL AMIDAMENT
4

499,986
441,189
-152,280
52,800
3,840
1,792
1,080
26,400
9,000

884,447

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

Transport de terres, amb un recorregut màxim de 10 km. i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a
transport de 12 T.

Tipus

TOTAL Fórmula

192,000
0,900
13,200
3,375

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

6,400
-2,289
16,250
-2,733

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

227,103

Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis
afectats
Tipus

[C]

[D]

[E]

55,000

0,600

0,800

18,000

0,600

0,800

TOTAL AMIDAMENT

Excavació en fonaments d'elements i edificis, en terres, inclús acopi en la parcel.la o càrrega mecànica del
material excavat.
Tipus

escomesa electrica bombament
lixiviats

Pàg.:

[F]

TOTAL Fórmula

26,400 C#*D#*E#*F#
EUR

8,640 C#*D#*E#*F#

35,040

5
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AMIDAMENTS

Pàg.:

6

AMIDAMENTS
3

Obra
Capítol
Subcapitòl

01
02
02

4

PRESSUPOST AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.
OBRA CIVIL
OBRA CIVIL ERES

10204

m3

Formigó tipus HM-15 de neteja i anivellament, de 15 N/mm2 de resistència característica,amb consistència
plàstica, tamany màxim d'àrid 40 mm, col.locat i piconat.

10604
Num.
1
2

Num.
1

Text

Tipus

base eres

[C]

[D]

[E]

42,400

10,800

0,100

[F]

m2

Text

1

perimetre longitudinal 1
2 base eres, transv.
3 perimetre eres long 2
4 fonament lum.minaries

[C]

[D]

[E]

42,270
9,900
42,270
0,600

1,000
4,000
2,000
4,000

0,250
0,250
0,250
0,800

[F]

4,000

TOTAL AMIDAMENT
3

10228A

m3

Text

[C]

[D]

Num.
1

10,568
9,900
21,135
7,680

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

eres, llosa

42,270

10,600

8

1

9

Num.

Text

[E]

[F]

1

TOTAL Fórmula

3

112,016 C#*D#*E#*F#

0,250

112,016

5

Subministrament i col-locació de junta d'estanqueitat hidroexpansiva.
Tipus

1

eres, transversal
eres, longitudinal
3 canaleta
4 canaleta, transve
2

[C]

[D]

9,500
8,000
42,700
0,600

7,000
5,000
1,000
4,000

[E]

7
[F]

8

TOTAL Fórmula

66,500
80,000
42,700
2,400

2,000

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

10

10224A

Num.
1
2

m3

Text

eres, long,
eres, transversal

191,600

1

Formigó tipus HA-30/B/20/IV+Qa per a armar amb ciment de 30 N/mm2 de resistència característica, amb
consistència plàstica, tamany màxim d'àrid 20 mm, per a ambient amb una exposició ambiental IV i exposició
específica Qa, en alçats i estructures verticals, col.locat i vibrat.

Tipus

[D]

9,500
0,800

2,800
1,950

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

26,600 C#*D#*E#*F#
1,560 C#*D#*E#*F#
28,160

Formació de forats en murs i lloses de formigó armat de 0,30 x 0,30 a 0,50 m x 0,50 m. de secció.

[C]

[D]

[E]

[F]

41,750
9,000

2,500
2,500

0,250
0,250

2,000
7,000

Tipus

sortida eres
canaleta

TOTAL Fórmula

52,188 C#*D#*E#*F#
39,375 C#*D#*E#*F#
EUR

ut

Text

[C]

[D]

5,000
3,000

4,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#
23,000

estanqueitat en creuament de tubs de murs de formigó, s/plànol, per forats de 20x20 fins a 40 x 40 cm, i tubs
de DN50-300
Tipus

cruemanet murs

[C]

[D]

[E]

[F]

2

m2

eres, long, exterior
eres, long, interior
transv, ext.
transv, int
canaleta, long, ext
canaleta, trans, ext
canaleta, trans, int
canaleta, long, int

Text

acer, lloses i murs. armat general
acer, murs i lloses, anclatges

3,000

Encofrat i desencofrat pla en parament vist
Tipus

kg

TOTAL Fórmula

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

3,000

Text

G4B0U020
Num.

TOTAL AMIDAMENT
5

ut

Text

G4D0U015

6

m

separacio entre eres
canaleta

[C]

TOTAL AMIDAMENT

4

10260

Pannell de poliestirè de 3cm. de gruix, col-locat.
Tipus

10771
Num.

49,283

TOTAL AMIDAMENT
4

112,964

TOTAL AMIDAMENT

2
1

Text

20,231 C#*D#*E#*F#
1,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

Formigó tipus HA-30/B/20/IV+Qa per a armar amb ciment de 30 N/mm2 de resistència característica, amb
consistència plàstica, tamany màxim d'àrid 20 mm, per ambient amb una exposició ambiental IV i exposició
específica Qa, en lloses horitzontals, col.locat i vibrat.

Tipus

m2

10770

Num.
Num.

1,000
4,000

45,792

Encofrat recte en lloses situades a menys de 5 m d'alçada de la superfície de recolçament, inclús
estintolaments, desencofrat i neteja.
Tipus

0,250
0,250

TOTAL AMIDAMENT

2
Num.

1,950
1,950

TOTAL Fórmula

7

10305

41,500
0,600

7

45,792 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

canaleta, long
canaleta, transv

TOTAL AMIDAMENT
6

1

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

41,750
40,000
9,500
9,000
42,000
0,800
0,600
41,000

2,000
2,000
4,000
10,000
1,000
4,000
4,000
1,000

2,500
2,500
2,500
2,500
1,900
1,900
1,900
1,900

208,750
200,000
95,000
225,000
79,800
6,080
4,560
77,900

TOTAL AMIDAMENT

897,090

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

Acer B 500 S / SD o ME 500 S / SD en barres corrugades o malla electrosoldada de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

106,720
5.055,000

0,640
0,640

225,000
1,000

1,000

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

15.367,680 C#*D#*E#*F#
3.235,200 C#*D#*E#*F#
18.602,880
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Subcapitòl

Pàg.:

01
02
03

8

AMIDAMENTS
TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.
OBRA CIVIL
CONDUCCIONS HIDRAULIQUES

7

GFB1U611
Num.

1

10860

Num.

m

Text

Canonada de PVC, DN 200 per a sanejament, corrugat, s/ norma UNE-EN 13476, SN8

Tipus

1

canonada entre canaleta i pou registre
2 sobreeioxidor bombament

[C]

[D]

[E]

[F]

1

TOTAL AMIDAMENT
HS020701

Num.
1

ut

Text

8

5,000

Tipus

connexió impulsió

15015
Num.

m3

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

9

TOTAL Fórmula

1

Text

[C]

[D]

[E]

45,000
55,000
5,000

0,600
0,600
0,600

0,350
0,350
0,350

[F]

1

Tipus

[C]

Num.
1

u

Text

10

[D]

[E]

[F]

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

Pou bombament lixiviats

[D]

[E]

[F]

GDD1U112
Num.
1

m

Text

Pou bombament, alçada total de 2,80
m

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols
[C]

1,000

Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 / 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats
de formigó, inclòs part proporcional de graons
Tipus

[C]

1,000

[F]

45,000

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Tipus

m3

TOTAL Fórmula

45,000 C#*D#*E#*F#

45,000

Canona impulsió lixiviats

[D]

[E]

[F]

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

55,000 C#*D#*E#*F#

55,000

55,000

Formigó tipus HM-15 de neteja i anivellament, de 15 N/mm2 de resistència característica,amb consistència
plàstica, tamany màxim d'àrid 40 mm, col.locat i piconat.

Tipus

bombament

G450U040
Num.

2

22,050

1,000

Tipus

[E]

[C]

[D]

[E]

1,600

1,600

0,100

[F]

TOTAL Fórmula

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

m3

Text

impulsio lixiviats
impulsio fangs

TOTAL Fórmula

0,256 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

pou connexió sobreeixidor lixiviats

GDD1U012

[D]

TOTAL Fórmula

9,450 C#*D#*E#*F#
11,550 C#*D#*E#*F#
1,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

m

Text

10204

Num.

1,000

TOTAL AMIDAMENT

Num.

[C]

TOTAL AMIDAMENT

1

u

Impulsió de fangs a eres

GFB1U606

1

Sorra en capa d'assentament, incloent l'estesa i piconatge al 95% del Pròctor Modificat i anivellació.

impulsio fangs
2 impulsio lixiviats
3 rasa PVC DN200

GDD1U014

Tipus

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

1,000

1

4

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

Connexió d'impulsió de fangs a la canonada existent d'acer inoxidable, incloent-hi tall impulsió existent, peça T
DN 100, inox AISI 304 de derivació, acabada en brida DN100 UNE EN 1092-1-01 PN 10/16

TOTAL AMIDAMENT
3

Text

9

1,000

TOTAL AMIDAMENT

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

2,000
3,000

m

TOTAL Fórmula

Num.

2

Pàg.:

0,256

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Tipus

[C]

[D]

[E]

55,000
45,000

0,600
0,600

0,400
0,400
TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL Fórmula

13,200 C#*D#*E#*F#
10,800 C#*D#*E#*F#
24,000
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AMIDAMENTS

Pàg.:

10

AMIDAMENTS
Num.

Obra
Capítol
Subcapitòl

01
02
04

PRESSUPOST AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.
OBRA CIVIL
URBANITZACIÓ. CAMÍ ACCÉS. TANQUES.

1
2

Text

Pàg.:
Tipus

Prohibició gir a dreta, sortida EDAR
Prohibició gir a esquerra, carretera.

[C]

[D]

[E]

[F]

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

1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

1

15029
Num.
1

m2

Text

Paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-12 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall, espesor 5 cm
Tipus

cami acces

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
2

G921U020
Num.
1
2

m3

Text

camí accés, zona amb paviment previ
zona amb us previ agrícola

[C]

[D]

254,000
141,000

0,300
0,300

[E]

[F]

3

GAR1U010
Num.
1

m

Text

118,500

Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge
Tipus

tanca perimetral

[C]

[D]

[E]

[F]

H6AZ59A1
Num.
1

ut

Text

110,000

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb marc de tub d'acer galvanitzat, per a tanca
mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

accès vehicles

[C]

[D]

[E]

[F]

GR3PU010
Num.
1
2

m3

Text

1,000

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
Tipus

Zona ocupació temporal
EDAR

[C]

[D]

946,000
760,000

0,300
0,300

[E]

[F]

GBB1U042

Num.
1
2

ut

Text

[C]

[D]

[E]

GBBZU001

ut

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

7

511,800

Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils
(S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Tipus

Prohibició gir a dreta, sortida EDAR
Prohibició gir a esquerra, carretera.

TOTAL Fórmula

283,800 C#*D#*E#*F#
228,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

110,000 C#*D#*E#*F#

110,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

76,200 C#*D#*E#*F#
42,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

m3

Text

sol us agricola previ

2,000

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació
EUR

2,000

Compactació base existent, al 95% del PM, mesurat sobre perfil teòric
Tipus

[C]

[D]

140,000

0,300

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

42,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

385,000

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
Tipus

G227U010
Num.

TOTAL Fórmula

385,000 C#*D#*E#*F#

385,000

8

TOTAL Fórmula

42,000

11
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Subcapitòl

1

01
02
05

HS01

Num.

Pàg.:

12

Obra
Capítol
Subcapitòl

PRESSUPOST AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.
OBRA CIVIL
CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES INTERIORS

m

Text

Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color
taronja, de 160 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb
grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. nCompletament col.locat
Tipus

[C]

[D]

[E]

AMIDAMENTS

[F]

1

TOTAL Fórmula

1
2

1

alimentació bombament

20,000

40,000 C#*D#*E#*F#

2,000
TOTAL AMIDAMENT

10160

Num.

m3

Text

Tipus

Excavacions
2 a deduir formigó
3 a deduir sorra

[C]

[D]

[E]

9,600
4,800
3,600

[F]

-1,000
-1,000

Num.
1

m3

Text

línia eléctrica

HSOC002

ut

150160

TOTAL Fórmula

Num.

Text

1

eres

9,600 C#*D#*E#*F#
-4,800 C#*D#*E#*F#
-3,600 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

20,000

0,600

0,300

1

Text

[F]

Línia perimetral soterrada distribucio
eléctrica

[C]

[D]

[E]

3,600 C#*D#*E#*F#

G450U040
Num.
1

m3

Text

[F]

proteccio linia bombament

m2

150170

Tipus

m2

4

Num.

Text

1

eres

HS0301
Num.

[E]

20,000

0,600

0,300

8

TOTAL AMIDAMENT

29,700

[C]

[D]

[E]

9,000

8,000

5,000

[F]

TOTAL Fórmula

360,000 C#*D#*E#*F#
360,000

Capa de 20 cm de gruix, de grava d'un tamany entre 2 i 8 mm, col.locada.

Tipus

[C]

[D]

[E]

8,000

9,000

5,000

ut

Text

TOTAL Fórmula

360,000 C#*D#*E#*F#
360,000

Xapa d'acer inox AISI 316, incloent-hi ancoratge al formigo amb tonillería tipus A2
Tipus

xapes abocament eres

[C]

[D]

2,000

5,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

151530

ut

1,000

[F]

[F]

TOTAL Fórmula

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
[D]

TOTAL Fórmula

28,700 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5

[C]

[F]

Capa filtrant de les eres de rizocompostatge de 20 cm de gruix, de pedres d'un tamany entre 30 i 80 mm,
col.locada i nivellada.

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

1,000

Tipus

0,700
1,000

3,600

TOTAL AMIDAMENT
5

41,000
1,000

[E]

Capa filtrant de les eres de rizocompostatge de 20 cm de gruix, de pedres d'un tamany entre 2 i 8 mm,
col.locada i nivellada.

TOTAL Fórmula

Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 60x60x80 cm de mesures
interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc
de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 39,5x38,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica,
capaç de suportar una càrrega de 125 kN.
Tipus

[D]

TOTAL AMIDAMENT

1
Num.

canaleta drenatge lixiviats
pou bombament lixiviats

[C]

1,200

TOTAL AMIDAMENT
4

Tipus

Sorra en capa d'assentament, incloent l'estesa i piconatge al 95% del Pròctor Modificat i anivellació.
Tipus

Reixeta d'acer galvanitzat tipus ´´TRAMEX´´ a base de pletines entrecreuades, inclús cercol totalment col.locat.

TOTAL AMIDAMENT

3
TOTAL AMIDAMENT
15016

Text

Reblert i compactació de rases i trasdós de pous amb materials adients provinents de l'excavació, extesos per
tongades de 20 cm de gruix, inclús humectació i compactació al 95% PN.

1

3

m2

13

PRESSUPOST AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.
EQUIPAMENT DE LES ERES DE RIZOCOMPOSTATGE
EQUIPAMENT

40,000
2

2

01
03
01

10411
Num.

Pàg.:

Num.

Text

1

eres

10,000

Peça pantaló repartiment fangs a eres 1 x DN110- 2 x DN90, fabricada en PEAD PE100 PN 10, accesoris
electrosoldables, conexions 1 x brida DN100 PN 10 EN 1092-1, 2 x espiga DN80, incloent-hi 4 colçes DN90, 1
T DN110, 2 reduccions DN110-DN90, aprox. 6 metres de tub DN90, construida s/plànols, ancorada a mur,
compeltament instalada.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#

5,000

3,600 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
3,600

TOTAL AMIDAMENT
6

151531

Num.

Text

1

eres

ut

5,000

Vàlvula repartiment fangs tipus gillotina, tipus EX100 unidireccionalt, DN100 , 10 bar, col.locació entre brides,
brides EN1092 PN10. Cos GJL 250, tissora INOX AISI 304. Actuació amb husillo i volant. Completament
instalada. Tornillería inox tipus A2.
Tipus

[C]

5,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
7

151532

Num.

m

Text

14

[C]

[D]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

9,000

4,000

5,000

[F]

12

HS0302
Num.

eres, drenatge longitudinal horizontal

10860

Num.
1

m

Text

eres, tub vertical aireació sortida
lixiviats

[C]

[D]

[E]

4,000

5,000

2,500

[F]

151533
Num.

Text

1

eres

ut

50,000

plantació de rizoma
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

8,000

9,000

4,000

TOTAL AMIDAMENT
10

GNN2U063

Num.
1

ut

Text

1.440,000 C#*D#*E#*F#

Bomba submergible, màxima immersió: 10 m. Temperatura màx. del
líquid vehiculat: 50ºC, màxim pas de sòlids: 10 mm. MATERIALS: Cos
d'impulsió, filtre i carcassa de motor: Ac. Inox AISI 304. Eix motor: Ac.
Inoxidable AISI 303, Impulsor: Ac. Inox AISI 304. Tanca mecànica:
Doble tancament mecànic en càmera d'oli.
Superior: Carbó / Ceràmica / NBR. Inferior: SiC / SiC / NBR. Cable 10
m amb endoll tipus Schuko. Amb regulador de nivell. Monofàsica.
Motor asíncron, 2 pols 0,55 kW. Aïllament Classe F. Protecció IP68.
Monofàsica 230V ± 10% 50 Hz. Condensador i protecció
termoamperimétrica de rearmament automàtic incorporats
(monofàsica).
Connexió descàrrega: DNI 11/2., inclohent-hi connexio a impulsió
soterrada PEAD, amb unio desmontable i cadena inox per extracció.
Connexió a impulsió. Completament instalada, connexionada i
probada. (P - 44)
Tipus

lixiviat eres

150171

TOTAL Fórmula

1.440,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

11

TOTAL Fórmula

50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
9

1,000

m3
Sorra filtrant
Capa filtrant de les eres de rizocompostatge, col.locada i nivellada.

Num.
1
2

Text

sorra eres
con suport colçes tubs drenatge

Tipus

Tipus

[C]

[D]

5,000

4,000

[E]

barrets ventilació canonades drenatge

[F]

TOTAL Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

180,000

Canonada de PVC, DN 200 per a sanejament, corrugat, s/ norma UNE-EN 13476, SN8

Tipus

Text

Barret coronació canonada de ventilació format per reixeta tipus alta PVC per embornal autonetejant, acoblat a
la canonada vertical de ventilació, completament col.locat i fixat.

180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

ut

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000
5,000

9,000
4,000

8,000
0,080

0,100

TOTAL Fórmula

36,000 C#*D#*E#*F#
1,600 C#*D#*E#*F#

EUR

15

37,600

TOTAL Fórmula
1

1

Pàg.:

5,000

Canonada PVC DN200 ranurada 360º, compatible amb sistema tipus Sanecor o equivalent, rigidesa
circunferèncial SN > 4 kN/m2, • DN 110 mm a DN 400 mm, doble pared., incloent-hi parts proporcinals de
colçes, i conexió sortida fins a perigó de drenatge, s/ plànols.
Tipus

AMIDAMENTS

20,000
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Subcapitòl

1

01
04
01

GG31T334

Num.

Pàg.:

m

Text

16

Obra
Capítol
Subcapitòl

PRESSUPOST AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.
EQUIPAMENT ELECTRIC I ENLLUMENAT
EQUIPAMENT ELÈCTRIC

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub o
equivalent. Completament instal.lat i conexxionat.
Tipus

[C]

[D]

[E]

AMIDAMENTS

[F]

1

Alimentació cabalímetre
2 alimentació bomba sumergible

30,000
83,000

1,100
TOTAL AMIDAMENT

2

GNN2U065

Num.
1

ut

Text

lixiviat eres

[C]

[D]

[E]

TOTAL AMIDAMENT
3

GNN2U064

ut

30,000 C#*D#*E#*F#
91,300 C#*D#*E#*F#

1

[F]

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 4,00 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament,
anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de
terres sobrants a l'abocador
Tipus

lum.minaries

[C]

[D]

1,000

[F]

2

GHQCU010

Num.
1

ut

Text

4,000

Projector lineal tipus Led Line BCS722 12XLED LXN/CW de Philips o equivalent, per a adossar amb mòdul
d'alumini anonitzat estrusionat IP66, tapes finals de policarbonat, lent i òptica de PMMA i cargols d'acer
inoxidable, de color blanc fred, amb equip de 220-240V c.a. 50/60Hz integrat, incloent suport orientable, instal·lat
Tipus

lum.minaries

[C]

[D]

[E]

[F]

GG31T354
Num.
1

m

Text

escomessa luminaries ramal 1
escomessa luminaries tramal 2

TOTAL Fórmula

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

4,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

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

2

1,000

[E]

4,000

TOTAL Fórmula

Aparamenta eèctrica d'alimentació i protecció de nous equis instal.lats. Instal.ació al armari elèctric existent.
Completament conexonar i probat, s/ REBT
AMIDAMENT DIRECTE

Text

17

PRESSUPOST AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.
EQUIPAMENT ELECTRIC I ENLLUMENAT
ENLLUMNETAT

121,300

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

1,000

ut

TOTAL Fórmula

Cabalímetre 10D40, DN40 1 1/2 ´´1 ST 10D40-3CGA1AA0A4AA idioma Anglès 20 mA HART NAMUR,
Recobriment Intern: 3 Poliamida 020 Connexió a Procés: C PN16, EN1092-1 (DIN2501) 030 Elèctrodes: G
1.4435 / 316 punxeguts, Calibratge : 0.5% Zona no classificada Versió: A Compacta, Capçal Alu, IP67 NEMA4X
080 Cable no requerit, Entrada de Cable: A Premsaestopes M20 100 Alimentació; Display: 4 85-250V AC; LCD
2 línies, polsadors Ajust; Programari: A Estàndard fàbrica. Versió Bàsica 120 Entrades, Sortides: A 4-20 mA,
HART + Polsos (passius). Tall i connexió i soldadura de brida INOX AISI 316 PN-16 EN 1092 DN 40 a
canonada existent tipus A403WP316l-W S10S 11/2´´ Completament instal.lat, connexionat i probat.
Tipus

01
04
02

GHM1U010

Num.
1

Pàg.:

4,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Tipus

[C]

80,000
30,000

[D]

[E]

1,100
1,100
TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL Fórmula

88,000 C#*D#*E#*F#
33,000 C#*D#*E#*F#
121,000
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AMIDAMENTS

Pàg.:

18

AMIDAMENTS
Num.

Obra
Capítol
Subcapitòl

01
05
01

PRESSUPOST AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.
VARIS
CONTROL DE QUALITAT

1

Text

Pàg.:
Tipus

total medició

[C]

[D]

[E]

[F]

J060120G
Num.
1

u

Text

Mesura de la consistència, pel mètode de con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-2
Tipus

mesura consistencia en tots els díes
de formigonat, 4/d

[C]

[D]

4,000

5,000

[E]

[F]

8

J9H1520K
Num.

TOTAL Fórmula

1

20,000 C#*D#*E#*F#

u

Text

[C]

[D]

[E]

2

J2VCR10P
Num.
1

u

Text

20,000

Tipus

total medició

[C]

[D]

[E]

[F]

J060I020

Num.
1

u

Text

2,000

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinq provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
Tipus

3 lots x 3 amasades/lot

[C]

[D]

4,000

3,000

[E]

[F]

J0B2I001
Num.
1

u

Text

12,000

Assaig complet d'una proveta d'acer en barra per a armar formigons, determinant les característiques
geomètriques, doblegament-desdoblegament, límit elàstic i resistencia a la traccio
Tipus

1 llot x 2 probetes/llot

[C]

[D]

1,000

2,000

[E]

[F]

J9H11101
Num.
1

u

Text

2,000

Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 121
Tipus

total medició

[C]

[D]

[E]

[F]

J9H1210F
Num.
1

u

Text

[C]

[D]

[E]

J9H1410A

u

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

7

1,000

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12.697-1
Tipus

total medició

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

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

5

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

3

9

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

1,000

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12.697-34, UNE-EN 12.697-6

EUR

J0HS01

u

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT

1,000

Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12.697-6
Tipus

total medició

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1

19

1,000

Determinació profunditat penetració aigua sota pressió a un formigó endurit, UNE 12390-8
AMIDAMENT DIRECTE

1,000
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Subcapitòl

1

01
05
02

10171

Num.

Pàg.:

m3

Text

Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d'excavació i moviments de terres, inclòs canon
d'abocament.
Tipus

Terres a evacuar d'excavacions
Sobrant esbrossament
3 a deduir, estesa terra vegetal
2

[C]

[D]

[E]

715,000
2.200,000
512,000

0,300

1,100
-1,000

[F]

Num.
1
2
3
4
5
6

m3

Text

929,000

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons R. D. 105/2008, amb
mitjans manuals
Tipus

Residus de estructures i fonaments
Residus lloses
altres formigons
altres formigons
residus fàbriques o similaras
residuos envasos

[C]

[D]

112,964
112,000
66,000
15,840
5,000
12,000

0,030
0,030
0,050
0,050
0,100
0,500

[E]

[F]

1,300
1,300
1,300
1,300
1,500
1,500
TOTAL AMIDAMENT

3

I2R54267
Num.
1

m3

Text

Tipus

Num.

m3

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

Residus de estructures i fonaments
Residus lloses
3 altres formigons
4 altres formigons

23,840

[C]

[D]

112,964
112,000
66,000
15,840

0,030
0,030
0,050
0,050

[E]

[F]

1,300
1,300
1,300
1,300
TOTAL AMIDAMENT

Num.
1
2

m3

Text

residus fàbriques o similaras
residuos envasos

TOTAL Fórmula

Deposició controlada a centre de reciclatge 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)

2

I2RA6580

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

23,840 C#*D#*E#*F#

23,840

1

5

4,406
4,368
4,290
1,030
0,750
9,000

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

residus, excepte terres sobrants
excavacions

I2RA61H0

TOTAL Fórmula

23,844

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

715,000 C#*D#*E#*F#
726,000 C#*D#*E#*F#
-512,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
I2R24200

TOTAL Fórmula

4,406
4,368
4,290
1,030

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

14,094

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Tipus

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.
VARIS
GESTIÓ DE RESIDUS

1

2

20

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000
12,000

0,100
0,500

1,800
0,900

1,060
5,300

TOTAL Fórmula

0,954 C#*D#*E#*F#
28,620 C#*D#*E#*F#

EUR

29,574

21
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Subcapitòl

1

01
05
03

H1411111
Num.
1

Pàg.:

u

Text

H1421110

[C]

[D]

[E]

H1423230

u

H142BA00

u

H1433115

u

H1445003

u

7

H1455710

u

H1456821

u

H145C002

u

H1461164

u

H1463253

u

H147A300

u

15

H147D501

u

H147L015

u

H1481131

u

u

6,000

H1483243

u

8,000

2,000

H14Z1100

u

H14Z2100

u

10,000
H151AJ01

m2

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
EUR

23

H1522111

m

6,000

2,000

Carregador de bateries per a projector acoblat al casc, per a 2 usos
1,000

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

2,000

6,000

Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos

AMIDAMENT DIRECTE
22

6,000

Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE
21

1,000

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE
20

1,000

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE
19

2,000

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic

AMIDAMENT DIRECTE
H1482222

2,000

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 absorbent d'energia, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

AMIDAMENT DIRECTE
17

8,000

Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de
qualitat F5

AMIDAMENT DIRECTE
16

2,000

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE

18

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

11

14

23

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

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

10

u

Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç
AMIDAMENT DIRECTE

9

H1471101

2,000

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

8

13

2,000

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

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

10,000

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE

6

u

10,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

5

TOTAL Fórmula

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
AMIDAMENT DIRECTE

4

[F]

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

3

H1465275

10,000 C#*D#*E#*F#

10,000

u

12

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

TOTAL AMIDAMENT
2

AMIDAMENTS
AMIDAMENT DIRECTE

PRESSUPOST AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.
VARIS
SEGURETAT I SALUT

Tipus

medició total

22

4,000

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
EUR
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AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

AMIDAMENTS
Num.

Text

Pàg.:
Tipus

1

barana excavacións > 1,2 m, eres long
eres, trans
3 pou bombament
2

[C]

[D]

45,000
10,000
2,000

2,000
2,000
4,000

[E]

H1532581

m2

H1533591

m2

H1534001

u

H153A9F1

u

118,000

34

h

u

u

36

6,000

HQU25701

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU27502

u

u

2,000
HQU2GF01

u

4,000

AMIDAMENT DIRECTE
40

HQU2E001

u

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 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 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres
AMIDAMENT DIRECTE

31

HQU1B330

u

32

HQU1D150

mes

6,000

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 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 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors 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
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
1,000

2,000
41

mes

1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE

HQU1B130

1,000

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

30

1,000

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

HQU2AF02

1,000

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

37

800,000

1,000

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE

HBBAA007

HQU22301

1,000

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

AMIDAMENT DIRECTE

39

29

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
AMIDAMENT DIRECTE

H16F1004

HQU21301

25

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge 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
35

8,000

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

38

28

u

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

27

HQU1D390

Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

26

33

TOTAL Fórmula

Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

25

AMIDAMENTS

90,000 C#*D#*E#*F#
20,000 C#*D#*E#*F#
8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

24

[F]

24

6,000

EUR

H1521431

m

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

4,000
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PRESSUPOST
Obra

1

Pàg.:
01

Obra

01

Pressupost AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.

Capítol

01

TREBALLS PREPARATORIS

Subcapitòl

02

REPOSICIÓ ESCOMESA ELÈCTRICA

01

TREBALLS PREPARATORIS

Subcapitòl

01

PREPARACIÓ OBRA CIVIL

1 G21B3001

m

Desmuntatge de barana o tanca metàl·lica, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió (P - 25)

17,69

72,000

1.273,68

2 H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, marc de 3,5x2 m
de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 79)

3,06

131,000

400,86

3 H6AZ54A1

ut

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
marc de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 80)

83,39

1,000

83,39

4 H6AZ59A1

ut

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb
marc de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 81)

282,03

1,000

282,03

m3

Estabilització mecànica d'esplanada amb terra tolerable existent, de
25 a 35 cm de gruix, i compactació del material al 95% del PM (P - 32)

6,43

115,000

739,45

6 G22DH200

m2

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, espesor aprox. 30 cm, amb
part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a
l'abocador o aplec. Cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
exclòs. Inclosa p.p. d'apilament d'un 30-50% del material a l'obra per a
la posterior reutilització. (P - 28)

1,33

2.200,000

2.926,00

01.01.01

1 GGF26J41

PA

Reposició escomesa elèctrica, s / condicions fixades per companyia
subministrament elèctric, inclòs pal de formigó armat de 11 m
d'alçada, de 10 kN d'esforç en punta, per a 4 cables i muntat sobre
dau de formigó (exclòs), cablejat de connexió fins a punt de connexió,
connexió, fins i tot en tensió amb LABT existent. Segons condicions
fixades per la companyia elèctrica. (P - 0)

10.000,00

1,000

10.000,00

2 10104

m3

Excavació en fonaments d'elements i edificis, en terres, inclús acopi
en la parcel.la o càrrega mecànica del material excavat.
(P - 1)

6,50

39,075

253,99

3 10170

m3

Transport de terres, amb un recorregut màxim de 10 km. i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 T.

4,92

31,296

153,98

4 HS01

m

Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior
llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 160 mm de diàmetre
nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250
N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN
50086-2-4. nCompletament col.locat (P - 94)

8,05

240,000

1.932,00

5 HSOC002

ut

Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons,
registrable, de 60x60x80 cm de mesures interiors, amb parets
rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de
400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat
alleugerit, de 39,5x38,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç
de suportar una càrrega de 125 kN.
(P - 98)

110,00

3,000

330,00

6 10160

m3

Reblert i compactació de rases i trasdós de pous amb materials
adients provinents de l'excavació, extesos per tongades de 20 cm de
gruix, inclús humectació i compactació al 95% PN.
(P - 2)

16,24

21,120

342,99

7 15015

m3

Sorra en capa d'assentament, incloent l'estesa i piconatge al 95% del
Pròctor Modificat i anivellació.
(P - 15)

21,91

14,400

315,50

8 10305

m2

Encofrat recte en lloses situades a menys de 5 m d'alçada de la
superfície de recolçament, inclús estintolaments, desencofrat i neteja.
(P - 9)

47,09

10,800

508,57

9 G4B0U020

kg

Acer B 500 S / SD o ME 500 S / SD en barres corrugades o malla
electrosoldada de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P 30)

0,95

121,500

115,43

10 G450U040

m3

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 29)

77,15

23,250

1.793,74

(P - 3)

5 G91911B1

Subcapitòl

2

Pàg.:

Pressupost AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.

Capítol

TOTAL

PRESSUPOST

5.705,41

TOTAL

Subcapitòl

01.01.02

15.746,20
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PRESSUPOST

AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

3

Pàg.:

PRESSUPOST

Obra

01

Pressupost AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.

Obra

01

Pressupost AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.

Capítol

02

OBRA CIVIL

Capítol

02

OBRA CIVIL

Subcapitòl

01

MOVIMENT TERRES

Subcapitòl

02

OBRA CIVIL ERES

1 10104

m3

Excavació en fonaments d'elements i edificis, en terres, inclús acopi
en la parcel.la o càrrega mecànica del material excavat.
(P - 1)

6,50

884,447

5.748,91

2 10170

m3

Transport de terres, amb un recorregut màxim de 10 km. i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 T.

4,92

715,000

3.517,80

1 10204

m3

4 G222U210

TOTAL

m3

m3

Subcapitòl

Reblert i compactació de rases i trasdós de pous amb materials
adients provinents de l'excavació, extesos per tongades de 20 cm de
gruix, inclús humectació i compactació al 95% PN.
(P - 2)

16,24

Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous
o fonament en presència de serveis afectats (P - 26)

16,40

01.02.01

227,103

35,040

Formigó tipus HM-15 de neteja i anivellament, de 15 N/mm2 de
resistència característica,amb consistència plàstica, tamany màxim
d'àrid 40 mm, col.locat i piconat.

96,00

45,792

4.396,03

(P - 5)
2 10305

m2

Encofrat recte en lloses situades a menys de 5 m d'alçada de la
superfície de recolçament, inclús estintolaments, desencofrat i neteja.
(P - 9)

47,09

49,283

2.320,74

3 10228A

m3

Formigó tipus HA-30/B/20/IV+Qa per a armar amb ciment de 30
N/mm2 de resistència característica, amb consistència plàstica,
tamany màxim d'àrid 20 mm, per ambient amb una exposició
ambiental IV i exposició específica Qa, en lloses horitzontals,
col.locat i vibrat.

119,10

112,016

13.341,11

4 10260

m

Subministrament i col-locació de junta d'estanqueitat hidroexpansiva.
(P - 8)

17,54

191,600

3.360,66

5 10224A

m3

Formigó tipus HA-30/B/20/IV+Qa per a armar amb ciment de 30
N/mm2 de resistència característica, amb consistència plàstica,
tamany màxim d'àrid 20 mm, per a ambient amb una exposició
ambiental IV i exposició específica Qa, en alçats i estructures
verticals, col.locat i vibrat.

110,74

112,964

12.509,63

6 10604

m2

Pannell de poliestirè de 3cm. de gruix, col-locat. (P - 11)

14,34

28,160

403,81

7 10770

ut

Formació de forats en murs i lloses de formigó armat de 0,30 x 0,30 a
0,50 m x 0,50 m. de secció.
(P - 12)

38,00

23,000

874,00

8 10771

ut

estanqueitat en creuament de tubs de murs de formigó, s/plànol, per
forats de 20x20 fins a 40 x 40 cm, i tubs de DN50-300 (P - 13)

140,00

3,000

420,00

9 G4D0U015

m2

Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 31)

39,18

897,090

35.147,99

10 G4B0U020

kg

Acer B 500 S / SD o ME 500 S / SD en barres corrugades o malla
electrosoldada de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P 30)

0,95

18.602,880

17.672,74

(P - 3)
3 10160

4

Pàg.:

3.688,15

574,66

13.529,52

(P - 7)

(P - 6)

TOTAL

Subcapitòl

01.02.02

90.446,71

339

AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

PRESSUPOST

AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

5

Pàg.:

PRESSUPOST

Obra

01

Pressupost AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.

Obra

01

Pressupost AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.

Capítol

02

OBRA CIVIL

Capítol

02

OBRA CIVIL

Subcapitòl

03

CONDUCCIONS HIDRAULIQUES

Subcapitòl

04

URBANITZACIÓ. CAMÍ ACCÉS. TANQUES.

1 10860

m

2 HS020701

ut

Canonada de PVC, DN 200 per a sanejament, corrugat, s/ norma
UNE-EN 13476, SN8

26,02

5,000

130,10

Connexió d'impulsió de fangs a la canonada existent d'acer inoxidable,
incloent-hi tall impulsió existent, peça T DN 100, inox AISI 304 de
derivació, acabada en brida DN100 UNE EN 1092-1-01 PN 10/16
(P - 97)

174,27

1,000

174,27

(P - 14)

6

Pàg.:

1 15029

m2

Paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa
S-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98% de l'assaig marshall, espesor 5 cm (P - 19)

9,48

385,000

3.649,80

2 G921U020

m3

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric (P - 33)

19,92

118,500

2.360,52

3 GAR1U010

m

Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat,
inclòs excavació i fonament d'ancoratge (P - 34)

18,51

110,000

2.036,10

4 H6AZ59A1

ut

Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb
marc de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 81)

282,03

1,000

282,03

5 GR3PU010

m3

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 49)

3,10

511,800

1.586,58

6 GBB1U042

ut

Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis
(S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment reflectant EG classe
RA1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 35)

79,99

2,000

159,98

3 15015

m3

Sorra en capa d'assentament, incloent l'estesa i piconatge al 95% del
Pròctor Modificat i anivellació.
(P - 15)

21,91

22,050

483,12

4 GDD1U014

u

Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 38)

1.082,54

1,000

1.082,54

5 GDD1U012

u

Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 37)

626,80

1,000

626,80

6 GDD1U112

m

Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 / 120
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 39)

202,01

1,000

202,01

7 GBBZU001

ut

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 36)

64,29

2,000

128,58

7 GFB1U611

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN
10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
provat (P - 41)

11,36

45,000

511,20

8 G227U010

m3

Compactació base existent, al 95% del PM, mesurat sobre perfil teòric
(P - 27)

11,80

42,000

495,60

8 GFB1U606

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm per a PN
10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
provat (P - 40)

8,21

55,000

451,55

9 10204

m3

Formigó tipus HM-15 de neteja i anivellament, de 15 N/mm2 de
resistència característica,amb consistència plàstica, tamany màxim
d'àrid 40 mm, col.locat i piconat.

96,00

0,256

24,58

77,15

24,000

1.851,60

(P - 5)
10 G450U040

TOTAL

m3

Subcapitòl

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 29)
01.02.03

5.537,77

TOTAL

Subcapitòl

01.02.04

10.699,19
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PRESSUPOST

7

Pàg.:

Obra

01

Pressupost AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.

Capítol

02

OBRA CIVIL

Subcapitòl

05

CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES INTERIORS

1 HS01

m

Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior
llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 160 mm de diàmetre
nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250
N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN
50086-2-4. nCompletament col.locat (P - 94)

8,05

40,000

322,00

2 10160

m3

Reblert i compactació de rases i trasdós de pous amb materials
adients provinents de l'excavació, extesos per tongades de 20 cm de
gruix, inclús humectació i compactació al 95% PN.
(P - 2)

16,24

1,200

19,49

3 15016

m3

Sorra en capa d'assentament, incloent l'estesa i piconatge al 95% del
Pròctor Modificat i anivellació.
(P - 16)

21,91

3,600

78,88

4 HSOC002

ut

Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons,
registrable, de 60x60x80 cm de mesures interiors, amb parets
rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de
400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat
alleugerit, de 39,5x38,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç
de suportar una càrrega de 125 kN.
(P - 98)

110,00

1,000

110,00

5 G450U040

m3

Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 29)

77,15

3,600

277,74

TOTAL

Subcapitòl

01.02.05

808,11
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8

Pàg.:

Obra

01

Pressupost AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.

Capítol

03

EQUIPAMENT DE LES ERES DE RIZOCOMPOSTATGE

Subcapitòl

01

EQUIPAMENT

TOTAL

1 10411

m2

Reixeta d'acer galvanitzat tipus ´´TRAMEX´´ a base de pletines
entrecreuades, inclús cercol totalment col.locat.
(P - 10)

114,73

29,700

3.407,48

2 150160

m2

Capa filtrant de les eres de rizocompostatge de 20 cm de gruix, de
pedres d'un tamany entre 30 i 80 mm, col.locada i nivellada.
(P - 17)

6,99

360,000

2.516,40

3 150170

m2

Capa de 20 cm de gruix, de grava d'un tamany entre 2 i 8 mm,
col.locada.

6,99

360,000

2.516,40

Capa filtrant de les eres de rizocompostatge de 20 cm de gruix, de
pedres d'un tamany entre 2 i 8 mm, col.locada i nivellada.
(P - 18)
4 HS0301

ut

Xapa d'acer inox AISI 316, incloent-hi ancoratge al formigo amb
tonillería tipus A2 (P - 95)

120,33

10,000

1.203,30

5 151530

ut

Peça pantaló repartiment fangs a eres 1 x DN110- 2 x DN90,
fabricada en PEAD PE100 PN 10, accesoris electrosoldables,
conexions 1 x brida DN100 PN 10 EN 1092-1, 2 x espiga DN80,
incloent-hi 4 colçes DN90, 1 T DN110, 2 reduccions DN110-DN90,
aprox. 6 metres de tub DN90, construida s/plànols, ancorada a mur,
compeltament instalada. (P - 20)

389,74

5,000

1.948,70

6 151531

ut

Vàlvula repartiment fangs tipus gillotina, tipus EX100 unidireccionalt,
DN100 , 10 bar, col.locació entre brides, brides EN1092 PN10. Cos
GJL 250, tissora INOX AISI 304. Actuació amb husillo i volant.
Completament instalada. Tornillería inox tipus A2. (P - 21)

495,06

5,000

2.475,30

7 151532

m

Canonada PVC DN200 ranurada 360º, compatible amb sistema tipus
Sanecor o equivalent, rigidesa circunferèncial SN > 4 kN/m2, • DN 110
mm a DN 400 mm, doble pared., incloent-hi parts proporcinals de
colçes, i conexió sortida fins a perigó de drenatge, s/ plànols. (P - 22)

22,00

180,000

3.960,00

8 10860

m

Canonada de PVC, DN 200 per a sanejament, corrugat, s/ norma
UNE-EN 13476, SN8

26,02

50,000

1.301,00

9 151533

ut

plantació de rizoma (P - 23)

10 GNN2U063

ut

Bomba submergible, màxima immersió: 10 m. Temperatura màx. del
líquid vehiculat: 50ºC, màxim pas de sòlids: 10 mm. MATERIALS: Cos
d'impulsió, filtre i carcassa de motor: Ac. Inox AISI 304. Eix motor: Ac.
Inoxidable AISI 303, Impulsor: Ac. Inox AISI 304. Tanca mecànica:
Doble tancament mecànic en càmera d'oli.
Superior: Carbó / Ceràmica / NBR. Inferior: SiC / SiC / NBR. Cable 10
m amb endoll tipus Schuko. Amb regulador de nivell. Monofàsica.
Motor asíncron, 2 pols 0,55 kW. Aïllament Classe F. Protecció IP68.
Monofàsica 230V ± 10% 50 Hz. Condensador i protecció
termoamperimétrica de rearmament automàtic incorporats
(monofàsica).
Connexió descàrrega: DNI 11/2., inclohent-hi connexio a impulsió
soterrada PEAD, amb unio desmontable i cadena inox per extracció.
Connexió a impulsió. Completament instalada, connexionada i
probada. (P - 44) (P - 46)

11 150171

m3

(P - 14)
1,00

1.440,000

1.440,00

939,82

1,000

939,82

44,05

37,600

1.656,28

13,86

20,000

277,20

Sorra filtrant
Capa filtrant de les eres de rizocompostatge, col.locada i nivellada.
(P - 24)
12 HS0302

ut

Barret coronació canonada de ventilació format per reixeta tipus alta
PVC per embornal autonetejant, acoblat a la canonada vertical de
ventilació, completament col.locat i fixat. (P - 96)

PRESSUPOST

EUR

Subcapitòl

Pàg.:

01.03.01

9

23.641,88
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10

Pàg.:

PRESSUPOST

Obra

01

Pressupost AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.

Obra

01

Pressupost AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.

Capítol

04

EQUIPAMENT ELECTRIC I ENLLUMENAT

Capítol

04

EQUIPAMENT ELECTRIC I ENLLUMENAT

Subcapitòl

01

EQUIPAMENT ELÈCTRIC

Subcapitòl

02

ENLLUMNETAT

1 GG31T334

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub o
equivalent. Completament instal.lat i conexxionat. (P - 42)

3,02

121,300

366,33

2 GNN2U065

ut

Cabalímetre 10D40, DN40 1 1/2 ´´1 ST 10D40-3CGA1AA0A4AA
idioma Anglès 20 mA HART NAMUR, Recobriment Intern: 3 Poliamida
020 Connexió a Procés: C PN16, EN1092-1 (DIN2501) 030
Elèctrodes: G 1.4435 / 316 punxeguts, Calibratge : 0.5% Zona no
classificada Versió: A Compacta, Capçal Alu, IP67 NEMA4X 080
Cable no requerit, Entrada de Cable: A Premsaestopes M20 100
Alimentació; Display: 4 85-250V AC; LCD 2 línies, polsadors Ajust;
Programari: A Estàndard fàbrica. Versió Bàsica 120 Entrades,
Sortides: A 4-20 mA, HART + Polsos (passius). Tall i connexió i
soldadura de brida INOX AISI 316 PN-16 EN 1092 DN 40 a
canonada existent tipus A403WP316l-W S10S 11/2´´ Completament
instal.lat, connexionat i probat. (P - 48)

1.611,68

1,000

1.611,68

Aparamenta eèctrica d'alimentació i protecció de nous equis instal.lats.
Instal.ació al armari elèctric existent. Completament conexonar i
probat, s/ REBT (P - 47)

239,16

3 GNN2U064

TOTAL

ut

Subcapitòl

01.04.01

1,000

239,16

2.217,17

11

Pàg.:

1 GHM1U010

ut

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 4,00
m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la
fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de
terres sobrants a l'abocador (P - 44)

332,97

4,000

1.331,88

2 GHQCU010

ut

Projector lineal tipus Led Line BCS722 12XLED LXN/CW de Philips o
equivalent, per a adossar amb mòdul d'alumini anonitzat estrusionat
IP66, tapes finals de policarbonat, lent i òptica de PMMA i cargols
d'acer inoxidable, de color blanc fred, amb equip de 220-240V c.a.
50/60Hz integrat, incloent suport orientable, instal·lat (P - 45)

502,40

4,000

2.009,60

3 GG31T354

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P 43)

5,25

121,000

635,25

TOTAL

Subcapitòl

01.04.02

3.976,73
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Pàg.:

PRESSUPOST

Obra

01

Pressupost AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.

Obra

01

Pressupost AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.

Capítol

05

VARIS

Capítol

05

VARIS

Subcapitòl

01

CONTROL DE QUALITAT

Subcapitòl

02

GESTIÓ DE RESIDUS

1 J060120G

u

Mesura de la consistència, pel mètode de con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 104)

19,74

20,000

394,80

2 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, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 107)

14,47

2,000

28,94

3 J060I020

u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinq provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P - 105)

96,52

12,000

1.158,24

4 J0B2I001

u

Assaig complet d'una proveta d'acer en barra per a armar formigons,
determinant
les
característiques
geomètriques,
doblegament-desdoblegament, límit elàstic i resistencia a la traccio (P
- 106)

203,26

2,000

406,52

5 J9H11101

u

Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 121
(P - 108)

10,83

1,000

10,83

6 J9H1210F

u

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12.697-1 (P - 109)

47,24

1,000

47,24

7 J9H1410A

u

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12.697-34,
UNE-EN 12.697-6 (P - 110)

143,55

1,000

143,55

8 J9H1520K

u

Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12.697-6
(P - 111)

76,60

1,000

76,60

9 J0HS01

u

Determinació profunditat penetració aigua sota pressió a un formigó
endurit, UNE 12390-8 (P - 103)

365,70

1,000

365,70

TOTAL

Subcapitòl

01.05.01

2.632,42

13

Pàg.:

1 10171

m3

Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus
d'excavació i moviments de terres, inclòs canon d'abocament.
(P - 4)

3,55

929,000

3.297,95

2 I2R24200

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons R. D. 105/2008, amb mitjans manuals (P - 99)

22,14

23,844

527,91

3 I2R54267

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 100)

5,37

23,840

128,02

4 I2RA61H0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge 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 - 101)

12,30

14,094

173,36

5 I2RA6580

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0.17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 102)

13,52

29,574

399,84

TOTAL

Subcapitòl

01.05.02

4.527,08
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Pàg.:

PRESSUPOST

15

Pàg.:

Obra

01

Pressupost AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.

17 H1481131

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 66)

11,71

6,000

70,26

Capítol

05

VARIS

18 H1482222

u

6,66

6,000

39,96

Subcapitòl

03

SEGURETAT I SALUT

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 67)

19 H1483243

u

Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 68)

7,84

6,000

47,04

20 H14Z1100

u

Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria
recarregable, per a 2 usos (P - 69)

20,51

2,000

41,02

21 H14Z2100

u

Carregador de bateries per a projector acoblat al casc, per a 2 usos (P
- 70)

22,76

1,000

22,76

22 H151AJ01

m2

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 71)

13,63

4,000

54,52

23 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 (P - 73)

14,53

118,000

1.714,54

24 H1532581

m2

Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 74)

6,02

8,000

48,16

25 H1533591

m2

Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 75)

8,15

6,000

48,90

26 H1534001

u

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 76)

0,25

800,000

200,00

27 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 - 77)

24,17

2,000

48,34

28 H16F1004

h

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P 78)

21,72

4,000

86,88

29 HBBAA007

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 82)

31,42

2,000

62,84

30 HQU1B130

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 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 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 83)

57,82

6,000

346,92

31 HQU1B330

u

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 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 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 84)

214,15

1,000

214,15

32 HQU1D150

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors 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 (P - 85)

54,93

6,000

329,58

33 HQU1D390

u

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge 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,

214,15

1,000

214,15

1 H1411111
2 H1421110

3 H1423230

u
u

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 50)

6,01

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 51)

6,31

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 (P - 52)

5,19

10,000
10,000

2,000

60,10
63,10

10,38

4 H142BA00

u

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 (P - 53)

9,90

2,000

19,80

5 H1433115

u

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 54)

15,79

2,000

31,58

6 H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 55)

1,51

6,000

9,06

7 H1455710

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P 56)

2,85

8,000

22,80

8 H1456821

u

Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç (P - 57)

39,07

2,000

78,14

9 H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 58)

8,29

10,000

82,90

10 H1461164

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 59)

19,36

2,000

38,72

11 H1463253

u

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 60)

66,94

2,000

133,88

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 61)

18,27

12 H1465275

u

8,000

146,16

13 H1471101

u

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 62)

40,89

2,000

81,78

14 H147A300

u

Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una
corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5 (P - 63)

98,76

2,000

197,52

15 H147D501

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 absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355 (P - 64)

248,03

1,000

248,03

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 65)

24,67

16 H147L015

u

1,000

24,67

EUR

EUR
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Pàg.:
endolls i protecció diferencial (P - 86)

34 HQU21301

u

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 87)

53,40

1,000

53,40

35 HQU22301

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1.8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)

62,61

1,000

62,61

36 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 - 89)

25,82

1,000

25,82

37 HQU27502

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 90)

20,14

1,000

20,14

38 HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 91)

105,17

1,000

105,17

39 HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 93)

47,18

1,000

47,18

40 HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 92)

76,65

1,000

76,65

41 H1521431

m

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 72)

6,74

4,000

26,96

TOTAL

Subcapitòl

01.05.03

5.256,57
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 3: Subcapitòl
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapitòl
01.01.01
PREPARACIÓ OBRA CIVIL
5.705,41
Subcapitòl

01.01.02

REPOSICIÓ ESCOMESA ELÈCTRICA

15.746,20

Capítol

01.01

TREBALLS PREPARATORIS

21.451,61

Subcapitòl

01.02.01

MOVIMENT TERRES

13.529,52

Subcapitòl

01.02.02

OBRA CIVIL ERES

90.446,71

Subcapitòl

01.02.03

CONDUCCIONS HIDRAULIQUES

Subcapitòl

01.02.04

URBANITZACIÓ. CAMÍ ACCÉS. TANQUES.

Subcapitòl

01.02.05

CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES INTERIORS

Capítol

01.02

OBRA CIVIL

5.537,77
10.699,19
808,11

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

01.03.01

EQUIPAMENT

23.641,88

Capítol

01.03

EQUIPAMENT DE LES ERES DE RIZOCOMPOSTATGE

23.641,88

Subcapitòl

01.04.01

EQUIPAMENT ELÈCTRIC

2.217,17

Subcapitòl

01.04.02

ENLLUMNETAT

3.976,73

Capítol

01.04

EQUIPAMENT ELECTRIC I ENLLUMENAT

6.193,90

Subcapitòl

01.05.01

CONTROL DE QUALITAT

2.632,42

Subcapitòl

01.05.02

GESTIÓ DE RESIDUS

4.527,08

Subcapitòl

01.05.03

SEGURETAT I SALUT

5.256,57

Capítol

01.05

VARIS

12.416,07

1

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

184.724,76

13 % DESPESSES GENER. SOBRE 184.724,76...............................................................

24.014,22

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 184.724,76...............................................................

11.083,49

Subtotal

219.822,47

21 % IVA SOBRE 219.822,47...............................................................................................

46.162,72

121.021,30

Subcapitòl

Pàg.

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

€

265.985,19

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
184.724,76
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
TREBALLS PREPARATORIS
21.451,61
Capítol

01.02

OBRA CIVIL

Capítol

01.03

EQUIPAMENT DE LES ERES DE RIZOCOMPOSTATGE

Capítol

01.04

EQUIPAMENT ELECTRIC I ENLLUMENAT

Capítol

01.05

VARIS

Obra

01

Pressupost AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.

( DOS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS )

121.021,30
23.641,88
6.193,90
12.416,07
184.724,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
184.724,76
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost AMPLIACIO RIZOCOMPOSTATGE S.EULALIA. R.
184.724,76
184.724,76

euros

L'Autor del Projecte
Fernando Cordellat González
Enginyer Camins, C. y P. col. Nº 12.195
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